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1.1.1.1. BBBBestuurestuurestuurestuur    
    
Het Noord-Hollands Archief is een gemeenschappelijke regeling met als partners het Rijk (ministerie 
van OCW), de gemeente Haarlem en de gemeente Velsen. Het Noord-Hollands Archief heeft voor de 
toezichts- en adviestaken en voor het beheer en de ter beschikkingstelling van de historische 
archieven en collecties dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) afgesloten met de provincie Noord-
Holland en de gemeenten Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn en Zandvoort. Verder is de directeur 
van het Noord-Hollands Archief benoemd als archivaris bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), 
de Omgevingsdienst IJmond (OD IJmond), de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) en 
de gemeenschappelijke belastingdienst Cocensus. 

Het dagelijks en algemeen bestuur van het Noord-Hollands Archief bestaat uit zes leden: drie leden 
namens het Rijk, benoemd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), twee 
leden namens de gemeente Haarlem, onder wie de burgemeester van Haarlem als voorzitter, en één 
lid namens de gemeente Velsen.  
 
Per 1 januari 2014 kende het bestuur de volgende samenstelling: 
 

• mw. B.J. (Boudien) Glashouwer RE RI CISA   Rijk/OCW 
• mw. drs. M.L. (Margreeth) Pop-Jansen    Rijk/OCW 
• mw. dr. B.M.A. (Boudien) de Vries    Rijk/OCW 
• wethouder Cultuur, dr. W. (Wim) Westerman   gemeente Velsen 
• wethouder Cultuur, drs. C. (Cornelis) Mooij   gemeente Haarlem 
• burgemeester mr. B.B. (Bernt) Schneiders (voorzitter)  gemeente Haarlem 

 
In overeenstemming met de daartoe gestelde bepalingen in de gemeenschappelijke regeling trad de 
directeur van het Noord-Hollands Archief, drs. L. (Lieuwe) Zoodsma, op als secretaris van het 
bestuur. 
 
Op 19 maart 2014 vonden in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. Beide wethouders van 
Cultuur, Cornelis Mooij en Wim Westerman, keerden na de verkiezingen niet meer terug. In de 
vergadering van het algemeen bestuur van 9 april 2014 werd afscheid van hen genomen.  
In de algemene bestuursvergadering van 20 augustus werden de nieuw aangetreden wethouders, 
de heer R.G. (Robert) te Beest voor de gemeente Velsen en de heer J.Chr. (Jack) van der Hoek MBA 
voor de gemeente Haarlem, door de voorzitter geïnstalleerd. 
 
Wegens gezondheidsredenen trad Boudien de Vries in augustus 2014, na meer dan tien jaar 
bestuurslidmaatschap, terug als rijksbestuurslid. Tijdens het traditionele kerstdiner voor bestuur en 
medewerkers van het Noord-Hollands Archief op woensdagavond 17 december 2014 werd er 
afscheid van haar genomen. Boudien de Vries werd toegesproken door de voorzitter van het 
algemeen bestuur, burgemeester van Haarlem Bernt Schneiders en namens de minister van OCW 
door de net nieuw benoemde algemeen rijksarchivaris, Marens Engelhart.   
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Het bestuur kwam voor de reguliere vergaderingen in 2014 driemaal bijeen op: 9 april, 20 augustus 
en 26 november. Op speciaal verzoek van de raadscommissie Ontwikkeling van de gemeente 
Haarlem werd in de loop van 2014 een tweetal notities aangeboden, één betreffende de fysieke en 
digitale dienstverlening door het Noord-Hollands Archief en één betreffende de ontwikkelingen en 
kosten van de digitale opslag van informatie in het e-Depot. 

 

2.2.2.2. Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan en bezuinigingenen bezuinigingenen bezuinigingenen bezuinigingen    
 
Evaluatie Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 
In oktober 2014 is het managementteam van het Noord-Hollands Archief gestart met de 
tussentijdse evaluatie van het Meerjarenbeleidsplan 2013-2016. Eerst hebben de MT-leden de 
medewerkers van hun afdelingen geraadpleegd over de stand van zaken van de actielijnen en acties 
uit het meerjarenbeleidsplan. Tijdens een heidag heefthet MT vervolgens onder de deskundige 
begeleiding van organisatieadviseur Daan Hertogs uit Nijmegen alle thematische actielijnen en 
acties meerjarenbeleidsplan langsgelopen en geëvalueerd. De uitkomsten van deze sessie werden 
tijdens een speciale ontbijtbijeenkomst op 13 januari 2015 gedeeld met de medewerkers van het 
Noord-Hollands Archief. Daarnaast vond er een aparte bespreking plaats van de uitkomsten van de 
evaluatie met de Ondernemingsraad. Het uiteindelijke resultaat van de tussentijdse evaluatie was 
een geactualiseerde en bijgestelde prioriteitenlijst voor de actielijnen en acties voor de resterende 
twee jaar van het meerjarenbeleidsplan.  

Bezuinigingen 
Ondanks de in 2012 door de partners in de gemeenschappelijke regeling overeengekomen 
ingrijpende bezuinigingen op hun bijdrage, werd het Noord-Hollands Archief na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014, in het collegeakkoord van de gemeente Haarlem, opnieuw 
geconfronteerd met bezuinigingen. Afgesproken werd dat de gezamenlijke cultuurinstellingen in 
Haarlem in de periode 2016-2018 een bezuiniging dienden door te voeren van in totaal € 300.000. 
Hoewel dit strikt genomen volgens de gemeenschappelijke regeling niet verplicht was, heeft het 
bestuur van het Noord-Hollands Archief besloten om uit solidariteit met de andere 
cultuurinstellingen in Haarlem een bijdrage in de bezuinigingen te leveren van € 10.000, in 2016, 
oplopend tot € 30.000 in 2018. 
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3.3.3.3. Human resource developmentHuman resource developmentHuman resource developmentHuman resource development    
    

Wijziging organisatiestructuur 
Per 1 januari 2014 is er een wijziging in de opbouw van de organisatiestructuur doorgevoerd. 
Aanleiding zijn de visie, doelen en actielijnen uit het Meerjarenbeleidsplan 2013-2016. De teams, 
taken en bezetting hebben zodanig vorm gekregen in de gewijzigde structuur, dat dit goed aansluit 
op de doelen die wij samen graag willen bereiken. De nieuwe structuur geeft ruimte voor effectieve 
samenwerking binnen productgerichte teams met een diversiteit aan specialisaties. Ook zijn enkele 
nieuwe expertises toegevoegd aan de organisatie. De span of control voor de leidinggevenden is 
met de nieuwe opbouw in een goede balans gekomen.  

Nieuwe afdelingsnamen en teams 

    
Archief en Collectiebeheer Archief en Collectiebeheer Archief en Collectiebeheer Archief en Collectiebeheer     
Team Advisering en Toezicht (TAT) 
Team Conservering en Restauratie (TCR) 
Team Archieven en Collecties (TAC) 
 
    
PubliekPubliekPubliekPubliek    
Team Dienstverlening (TDV) 
Team Digitalisering (TDI) 
 
    
BedrijfsvoeringBedrijfsvoeringBedrijfsvoeringBedrijfsvoering    
Team Presentatie en Communicatie (TPC) 
Team Interne Dienstverlening en Middelen (TDM) 
 
 

Human resource development gesprekscyclus ‘Ontwikkelen en verbinden’ 
In 2014 heeft de gesprekscyclus ‘Ontwikkelen en verbinden’ vorm gekregen. De gesprekscyclus 
ondersteunt het ervaren van eigen verantwoordelijkheid voor ontwikkeling, inzetbaarheid en 
resultaten halen. Het doel is te – blijven - groeien naar een organisatie met zelfbewuste 
medewerkers die in samenspel met de omgeving hun professionaliteit flexibel en effectief kunnen 
inbrengen. De medewerker van de 21ste eeuw kan de snelheid aan ontwikkelingen hanteren en kan 
de kansen benutten voor het eigen werkplezier en resultaten boeken voor het Noord-Hollands 
Archief als geheel. 

De gesprekscyclus bestaat uit drie onderdelen: planning, resultaat en ontwikkeling. Met behulp van 
verschillende gespreks- en werkmethodieken wordt de inzet en ontwikkeling van medewerkers 
vanuit de persoonlijke talenten afgestemd op de behoefte van de organisatie en haar omgeving. De 
medewerker en de organisatie gaan in deze gesprekken het contract aan voor flexibele inzet en 
ontwikkeling om samen mooie resultaten te halen. De gesprekken worden gevoerd door de 
leidinggevende en de medewerker. De adviseur en coach human resource development begeleidt de 
medewerker bij het samenstellen van zijn werkdocument en biedt waar gewenst verdiepende 
coaching. In 2014 hebben drie medewerkers een intern coachtraject voor loopbaanontwikkeling 
gevolgd. 
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Formatieve bezetting 
Op 31 december 2014 was de bezetting 37,22 fte (31 december 2013: 36,27 fte). Er waren in totaal 
42 medewerkers. In de loop van het jaar nam Marie-José van Baekel, medewerker bedrijfsvoering, 
afscheid. Drie nieuwe medewerkers kwamen de organisatie versterken. Op 1 april is Mirjam Bakker 
voor 32 uur per week in dienst getreden als adviseur digitale archivering en vanaf 1 juli trad Mart 
van de Wiel voor 32 uur per week in dienst als medewerker beeld- en audiovisuele collecties. Per 1 
december is Stella Mechelse voor 16 uur per week in dienst getreden als archiefinspecteur.  

Inzet projecten 
Gedurende het jaar waren er ook twee externe projectmedewerkers, namelijk Annet Doves voor 
diverse restauratieprojecten en Jan Kuipers als projectleider e-Depot. 

Ingehuurde krachten 
In 2014 waren er twee uitzendkrachten. Susan van ’t Hoenderdaal als receptiemedewerker en 
Marianne Hamersma voor diverse werkzaamheden, waaronder receptiewerk en gastvrouw bij 
publieksevenementen. Gedurende het jaar zijn er op diverse momenten medewerkers van Paswerk 
ingezet voor diverse projecten: Erwin Piers, Monique Brandsen en Shahwali Asifi.  

Vrijwilligers 
Op 8 september werd de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. Dit keer was er een 
architectuurwandeling door Haarlem-Noord, waarbij de nadruk lag op hergebruik van monumentale 
panden zoals de Ripperdakazerne. Aansluitend was er op de locatie Jansstraat een borrel en diner. 
Op 31 december 2014 bedroeg het aantal vrijwilligers dat aan het Noord-Hollands Archief verbonden 
was 66. 

Stagiaires 
Gedurende het jaar zijn er diverse scholieren en studenten voor een korte kennismakingsstage 
geweest. Studenten die een langere periode stage liepen waren Ying Goddijn (tweedejaarsstudent 
Informatie en Media aan de Hogeschool van Amsterdam), Kirsten van den Eijnde (vierdejaarsstudent 
aan de Reinwardt Academie), Yente Christiaanse (vierdejaarsstudent aan de Reinwardt Academie) 
en Lauren Romijn (vierdejaarsstudent aan de Reinwardt Academie). 

Uitstapjes 
Op maandag 2 juni vond het jaarlijkse bedrijfsuitje plaats. Eerst werd er een bezoek aan de 
Bataviahaven in Lelystad gebracht en daarna een bezoek aan het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.  
Het traditionele kerstdiner met aanwezigheid van alle bestuursleden van het algemeen 
bestuur en een aantal leden van het bestuur van de Stichting Vrienden van het Noord-Hollands 
Archief, vond plaats op woensdag 17 december. 
 
Personeelsvereniging Kleine Jans organiseerde op 11 maart een bioscoopbezoek aan de film Kenau 
en op 25 augustus de traditionele barbecue.  
 
 
 
 
 
 



 

7 

 

4.4.4.4. BezoekersBezoekersBezoekersBezoekers    
    

Studiezalen 
Het aantal bezoeken aan de studiezalen daalde met 7,2% naar 7.394 (2013: 7.965). Het 
bezoekersaantal daalde met 4,4% ten opzichte van het voorgaande jaar naar 2.787 (2013: 2.913). 
Deze daling speelt zich voornamelijk af binnen het herhalingsbezoek, ofwel bij de ‘diepe gravers’. 
Uit een analyse van het bezoek naar doel (bouwtekeningen, genealogie en overig onderzoek) vanaf 
2007 blijkt dat er sprake is van een systematische verschuiving van genealogie naar 
overig onderzoek, die zich ook in 2014 voortzette. In 2007 kwam 56% van het bezoek voor 
genealogie en 42% voor overig onderzoek. In 2014 was dat respectievelijk 31% en 60%. 
 
Janskerk 
In 2014 bezochten 17.090 personen (2013: 13.015) onder wie 1.466 scholieren (2013: 1.409) de 
Janskerk, het publiekscentrum van het Noord-Hollands Archief, voor tentoonstellingen, 
evenementen, rondleidingen, educatieve activiteiten of voor het gebouw zelf. De stijging van het 
aantal bezoekers (31%) komt vrijwel geheel voor rekening van de zomertentoonstelling ‘Haarlem na 
sluitertijd. De oudste stadsfoto's, 1847-1920’. 
 
Websites 
Er zijn ruim 2,3 miljoen (2013: ruim 2,1 miljoen) bezoeken gebracht aan de websites waarop het 
Noord-Hollands Archief te vinden is, door ruim 620.000 bezoekers (2013: ruim 550.000). Deze 
stijging van 11% deed zich vrijwel evenredig voor bij alle websites, met uitzondering van de 
Beeldbank. Daar was sprake van een verdriedubbeling van het bezoek, waarschijnlijk voornamelijk 
door het verwijderen van de cookiemelding. 
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Bezoekers 

    2014201420142014    2013201320132013    
StudiezalenStudiezalenStudiezalenStudiezalen      
Bezoeken 7.394 7.965 
Bezoekers 2.787 2.913 
      
JanskerkJanskerkJanskerkJanskerk    17.090 13.015 
Waarvan scholieren 1.466 1.409 
      
WebsitesWebsitesWebsitesWebsites      
Bezoeken 2,3 miljoen 2,1 miljoen 
Bezoekers 627.184 55.500 
 

 

Dienstverlening aan bezoekers 

    2014201420142014    2013201320132013    
Openstelling studiezalenOpenstelling studiezalenOpenstelling studiezalenOpenstelling studiezalen 1.720 uur 1.712 
Waarvan buiten kantoortijden 96 96 
   
Verzoeken om inlichting, reproducties en uitleningen  
(schriftelijk en e-mail) 

1.283 1.646 

   
Externe uitleningenExterne uitleningenExterne uitleningenExterne uitleningen      
Voor raadpleging elders 106 149 
Waarvan aan archiefvormer 66 120 
Voor tentoonstellingen (objecten) 141 94 
   
Online beschikbaarOnline beschikbaarOnline beschikbaarOnline beschikbaar      
Archieftoegangen 1.853 1.763 
Beelden 246.000 210000 
Kranten- en tijdschriftenpagina’s  364.290 344.000 
Persoonsrecords (voornamelijk uit burgerlijke stand) 9,2 miljoen 8,1 miljoen 
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5.5.5.5. Communicatie, publieksactiviteiten en educatieCommunicatie, publieksactiviteiten en educatieCommunicatie, publieksactiviteiten en educatieCommunicatie, publieksactiviteiten en educatie    
    

Communicatie  
In 2013 is begonnen met een modernisering van de huisstijl en huisstijlproducten. Dit is in 2014 
voortgezet. Zo is er voor medewerkers een uniforme e-mailhandtekening ingesteld en voor het 
publiek is er een nieuwe algemene folder gemaakt. Het magazine NHA Uitgelicht is in mei en in 
november uitgegeven volgens het format dat in 2013 is ontwikkeld. Om kosten te besparen is ervoor 
gekozen het jaarverslag niet meer te laten drukken bij een drukkerij. In plaats daarvan is het 
uitgegeven als PDF en bij wijze van proef is er een visuele samenvatting van het jaarverslag 
gemaakt in Prezi. Beide vormen van het jaarverslag zijn beschikbaar via de website. 

Voor de eigen tentoonstelling ‘Haarlem na sluitertijd. De oudste stadsfoto’s, 1847-1920’ zijn diverse 
media ingezet, waaronder flyers, MUPI’s van de gemeente Haarlem en A2-posters in 
driehoeksborden langs diverse wegen in en rondom Haarlem.  
Gedurende het jaar is het Noord-Hollands Archief regelmatig in de media geweest, waaronder 
kranten, radio en tv. Opvallend was een vermelding in weekblad Libelle naar aanleiding van de 
inzending voor de verkiezing Stuk van het Jaar, een verkiezing voor Nederlandse archieven 
georganiseerd door Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN).  
 
Digitale middelen, zoals de website, social media, de informatieschermen in de publieksruimten en 
de nieuwsbrief, zijn in 2014 gehandhaafd. De nieuwsbrief en de Personeelsinfo zijn elk twaalf keer 
verstuurd. Voor de vernieuwing van de website is er een werkgroep gestart. Het plan is om de 
nieuwe website eind 2015 te realiseren.  
Het aantal volgers op social media is in 2014 weer toegenomen. Op Twitter waren er aan het eind 
van het jaar 2602 volgers (2013: 2.010) en Facebook noteerde aan het eind van het jaar 1282 likes 
(2013: 950). 
 
 
Publieksactiviteiten 

TentoonstellingTentoonstellingTentoonstellingTentoonstellingen en en en NNNNoordoordoordoord----Hollands ArchiefHollands ArchiefHollands ArchiefHollands Archief    In het In het In het In het kader vankader vankader vankader van    
Uit het depot – Kenau Kenau-jaar 
Haarlem na sluitertijd. De oudste stadsfoto’s, 
1847-1920. 

 

        
Tentoonstellingen van derdenTentoonstellingen van derdenTentoonstellingen van derdenTentoonstellingen van derden        
Schatten van de bibliotheek Zuid-Kennemerland Oude Boekerij 
Oorlog op papier - Prenten en foto's uit de 
Eerste Wereldoorlog 

Stripdagen 

Smaak Kunstlijn 
Museale voorwerpen uit de geschiedenis van 
Velsen 

Symposium ‘Bedrijvigheid in Velsen’ 

Aids Memorial Quilts HIV Nederland en Gay Haarlem 
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HistorischHistorischHistorischHistorische cafése cafése cafése cafés    In samenwerking metIn samenwerking metIn samenwerking metIn samenwerking met    
200 jaar koninkrijk en Haarlem Historische Vereniging Haerlem 

Vrienden van het Noord-Hollands Archief 
Stichting Historisch Schoten 
Historisch Museum Haarlem 
 

Droste 
Eerste Wereldoorlog 
Torrentius 
5 jaar Historisch Café 
 

Lezingen en symposiaLezingen en symposiaLezingen en symposiaLezingen en symposia    OrganisatorOrganisatorOrganisatorOrganisator    
Symposium 'Bedrijvigheid in Velsen in de lange 
20ste eeuw' 

Vrienden van het Noord-Hollands Archief 
Noord-Hollands Archief 
Stichting Bedrijfsgeschiedenis 

 

Overige activiteitenOverige activiteitenOverige activiteitenOverige activiteiten    In samenwerking metIn samenwerking metIn samenwerking metIn samenwerking met    
Genealogische spreekuren  NGV Kennemerland 
Bierwandelingen (jan en nov) Fred Hagens 
Literaire avonden Stichting Literair Haarlem 
Promotiekraam op ‘Haarlem draait door’ Draaiorgelfestival ‘Haarlem draait door’ 
Haarlems Boekengala Stichting Literair Haarlem 
Open Monumentendagen ‘Op reis’ en Korenlint Haarlem Marketing en Korenlint 
023 Uur Haarlem Cultuur ToDo Tango en 023 Uur Haarlem Cultuur 
Veiling, boekenmarkt en opera t.b.v. restauratie 
kaart Romeyn de Hooghe  

Historische Vereniging Haerlem 

Genealogische dag NGV Kennemerland 
Verkiezing ‘Stuk van het Jaar’ Branchevereniging Archiefinstellingen 

Nederland (BRAIN) 
Boekpresentatie 'Met Stravinsky aan zee’ Gibbon Uitgeefagentschap 
Boekpresentatie ‘Historische Atlas van 
Kennemerland’ 

Uitgeverij VanTilt 

 
Educatie 
In totaal hebben 1.466 (2013: 1.409) scholieren een bezoek gebracht aan het Noord-Hollands 
Archief. Zij hebben aan de volgende projecten deelgenomen: 

• Wie wat bewaart, heeft wat!  
• Stappen in de Stad  
• Stambomen!  
• Hoe heet jij eigenlijk? 
• Verdwenen winkels in de Grote Houtstraat 
• Willem van Oranje (i.s.m. Cammermans Producties) 
• Open Monumenten Klassendagen 
• Smaak 
• Dronkemansopera (i.s.m. Theater Kwezel) 
• Me myself and I. Selfies in het Noord-Hollands Archief 
• Mediaspoor 
• Verjaardag van de stad 
• Modegeschiedenis 
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Het Noord-Hollands Archief bood het afgelopen jaar een aantal bestaande educatieprojecten aan, 
zowel via de eigen kanalen als via het Cultuurmenu van Hart en het Erfgoedloket van de Stichting 
Erfgoed Haarlem. Daarnaast werden er twee educatieprojecten aangeboden in combinatie met een 
voorstelling van een lokaal theatergezelschap (Cammermans Producties en Theater Kwezel). Bij de 
zomertentoonstelling werd het educatieprogramma ‘Me, myself and I’ ontwikkeld voor het 
voortgezet onderwijs. Tot slot werd dit jaar op initiatief van het Noord-Hollands Archief en in 
samenwerking met het Regionaal Archief Tilburg de digitale bronnenwebsite 
www.geschiedenislokaal.nl ontwikkeld. Een project dat begin 2015 gelanceerd is.  
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6.6.6.6. Archieven en collectiesArchieven en collectiesArchieven en collectiesArchieven en collecties    
 

6.16.16.16.1    Archieven Archieven Archieven Archieven     

Toegankelijk gemaakt 
Een van de kernprocessen van het archiefbeheer is het toegankelijk maken van archieven en 
collecties. De archieftoegangen zijn te raadplegen via de website van het Noord-Hollands Archief en 
via de portalsite www.archieven.nl. 
In 2014 zijn 80 (2013: 62) inventarissen of plaatsingslijsten online beschikbaar gekomen (bijlage 2). 
Deze zijn gemaakt door medewerkers van het Noord-Hollands Archief, door derden en door 
vrijwilligers onder begeleiding van het Noord-Hollands Archief. In totaal is 636,05 (2013: 451,85) 
strekkende meter archieven toegankelijk gemaakt (Bijlage 3). 
 
Gedigitaliseerd 

• Bevolkingsregisters van Bennebroek, Beverwijk, Haarlem (gevangenis en inwonenden), 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Schoten, Spaarndam, Uitgeest, 
Uithoorn, Velsen, Wijk aan Zee en Duin en Zandvoort (365 inventarisnummers). 

• Burgerlijke stand van Aalsmeer (geboorten, huwelijken, overlijden), Akersloot (overlijden), 
Bloemendaal (overlijden), Haarlemmerliede (geboorten, huwelijken, overlijden), 
Haarlemmermeer (geboorten, huwelijken), Loosdrecht (geboorten) en losse delen van 
Bussum, Haarlem, Velsen, Alkmaar, Blokker, Beverwijk en Harenkarspel (776 
inventarisnummers). 

• Op verzoek van klanten (Scanning on Demand) in totaal 365 inventarisnummers, waarvan 
103 uit series rechterlijke vonnissen die van een nadere toegang op naam zijn voorzien. 

 
Archief data-entry 

• 1,1 miljoen persoonsrecords geproduceerd door vrijwilligers 
 

Aanwinsten 
In 2014 heeft het Noord-Hollands Archief 644,75 (2013: 316,15) strekkende meter archieven 
verworven, onderverdeeld in 550,05 (2013: 215,25) strekkende meter van overheden en 94,70 
(2013: 100,90) strekkende meter van particuliere organisaties en personen (bijlage 1). 
 

Vervreemd 
In 2014 is er geen archief in beheer overgedragen. In 2013 werd 44,10 strekkende meter archief in 
beheer overgedragen. 
 

6.26.26.26.2    BeeldmateriaalBeeldmateriaalBeeldmateriaalBeeldmateriaal    
    
Toegankelijk gemaakt 

• 9.500 foto’s van Fotoburo de Boer 
• 12.000 prentbriefkaarten en 2.500 foto’s van de Provinciale Atlas Noord-Holland 
• 1.500 prenten uit de collectie Voorhelm Schneevoogt  
• 7.900 foto’s van Jos Fielmich 
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Gedigitaliseerd  

• 3.710 prenten en tekeningen uit de Kennemer Atlas en de Provinciale Atlas Noord-Holland 
• 12.415 prentbriefkaarten uit de Provinciale Atlas Noord-Holland 

 
Aanwinsten    

• 32 dossiers van architect H.W. van Kempen (1899-1984), waaronder ontwerpen voor het 
Oude Dorpshuis in Bloemendaal 

• 82 dossiers van architect Cornelis van Gelder (1900-1987),  waaronder Haarlem en 
omgeving 

• Ca. 500 tekeningen van architect Harm Korringa (1877-1965), waaronder verbouw van de 
Grote of St.-Bavokerk en sociale woningbouwprojecten voor Haarlemse 
woningbouwverenigingen 

• 231 foto’s waaronder een serie van 120 foto’s van Maandag Marktdag op de Botermarkt 
gemaakt in 1999 door Mattieu Vermeer (1928-2013) 

• 15 tekeningen waaronder de Poort van Elswout door Cornelis van Noorde, 18de eeuw  
• 3 kaarten waaronder ‘Zakatlas der Bataafsche Republiek, volgends derzelfder 

tegenwoordige verdeeling in departementen en ringen’ (1799) 
 

Audiovisuele collectieAudiovisuele collectieAudiovisuele collectieAudiovisuele collectie    
De audiovisuele collectie is op hoofdzaken beschreven. Onder de aanwinsten bevinden zich mooie 
amateurfilms over het dagelijks leven en de stedelijke ontwikkeling in Kennemerland in de periode 
1945-1970. 
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6.36.36.36.3    BibliotheekBibliotheekBibliotheekBibliotheek    

Gedigitaliseerd  

• Jaarverslagen en Jaarboeken van de Historische Vereniging Haerlem (19.434 pagina’s) 
 

Aanwinsten 
De bibliotheek heeft gedurende het jaar 235 publicaties verworven.  

 

6.46.46.46.4    Materieel beheer archieven en collectiesMaterieel beheer archieven en collectiesMaterieel beheer archieven en collectiesMaterieel beheer archieven en collecties    

• 60 meter archief is ontijzerd en voorzien van een zuurvrije verpakking 
• 1100 meter archief is geëtiketteerd en waar nodig van nieuwe zuurvrije dozen voorzien. 

Hieronder de bouwdossiers van de gemeente Haarlem, het notarieel archief van de 
gemeentes Haarlem, Alkmaar, Amsterdam en het archief van het Gemeentebestuur 
Beverwijk (1979-1988) 

• 2500 prenten uit de Kennemer Atlas zijn materieel verzorgd en opgezet in zuurvrije mappen 
• De kaarten van de Provinciale Atlas Noord-Holland zijn verpakt en waar nodig zijn 

conserverende maatregelen voorbereid 
• 165 objecten zijn voorbereid voor interne en externe tentoonstellingen 
• 550 technische tekeningen (bouw- en planologische tekeningen) van de gemeente 

Zandvoort zijn gerestaureerd en verpakt 
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6.56.56.56.5    HaarlemmermeerHaarlemmermeerHaarlemmermeerHaarlemmermeer    

ArchievenArchievenArchievenArchieven    
Toegankelijk gemaakt 

• Plaatsingslijst van het archief van het Subbureau Zuid van de Wederopbouw te 
Haarlemmermeer, (1941) 1946-1950 (1958) 

• Inventaris van het archief van het Instituut voor Kunstzinnige Vorming Haarlemmermeer, 
(1976) 1877-1988 (1989) 

• Inventarislijst archief van de Classis Hoofddorp van de Protestantse Kerk Nederland, (1902) 
1947-2005 

• Inventarislijst archief van de Gereformeerde Kerk Hoofddorp, (1854) 1866-1992 (2001) 
• Inventaris van het archief van de Stichting Samenwerkende Bibliotheken Haarlemmermeer 

en rechtsvoorganger te Hoofddorp, 1957-1978 (1982) 
• Aanvulling op de plaatsingslijst van de collectie Handschriften van het Historisch Archief 

Haarlemmermeer te Hoofddorp, 1829-1902 (1963): nrs. 18, 26-30 
• Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Haarlemmermeers 5 mei comité te 

Hoofddorp, (1954) 1993-2012 
• Plaatsingslijst van het archief van de Muziekvereniging Excelsior te Hoofddorp, (1915) 1945-

2014 
 

Aanwinsten 

• Fotoalbum van het afscheid van dr. E. van de Weg uit Nieuw-Vennep in 1963; aanvulling op 
de collectie Handschriften van het Historisch Archief Haarlemmermeer te Hoofddorp, 1829-
1902 (1963) 

• Subbureau Zuid van de Wederopbouw te Haarlemmermeer, (1941) 1946-1950 (1958)  
• Plattelands Jongeren Vereniging (PJG) Haarlemmermeer, 1951-1989  
• Instituut voor Kunstzinnige Vorming (IKV) Haarlemmermeer te Hoofddorp, (1976) 1977-1988 

(1989)  
• Classis Hoofddorp van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en rechtsvoorgangers te 

Hoofddorp, (1902) 1947-2005 
• Gereformeerde Kerk van Hoofddorp, (1854) 1866-1992 (2001) 
• Muziekvereniging Excelsior te Hoofddorp, (1915) 1945-2014 

 
 
BibliotheekBibliotheekBibliotheekBibliotheek    
De collectie van de bibliotheek Haarlemmermeer is aan het einde van 2014 opgenomen in het 
collectiebeheerssysteem MAIS-Flexis. Ook zijn in 2014 de edities van het Witte Weekblad 2008-2011 
verworven. 

Materieel beheerMaterieel beheerMaterieel beheerMaterieel beheer    
De ompakacties in depot Groen die in 2013 gestart zijn, zijn in 2014 afgerond. 
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7.  e7.  e7.  e7.  e----DepotDepotDepotDepot    

Pilot HaarlemPilot HaarlemPilot HaarlemPilot Haarlem 
In 2014 hebben de gemeente Haarlem en het Noord-Hollands Archief samen gewerkt aan de pilot 
‘Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem’. Omdat de gemeente steeds meer digitaal gaat 
werken zal ook de archivering van deze informatie in digitale vorm gaan gebeuren. Digitale opslag 
van informatie vraagt heel andere voorzieningen dan opslag van informatie op papier. Een e-Depot 
is een omgeving die een dergelijke vorm van langdurig digitaal beheer mogelijk maakt. De centrale 
vraag binnen de pilot was hoe de plaatsing van het digitale archief in het e-Depot vorm moet 
krijgen en welk scenario voor de gemeente Haarlem het meest gunstig is. Tijdens de pilot werd een 
deel van het digitale archief van de gemeente Haarlem opgenomen in het e-Depot van het Noord-
Hollands Archief. Daarnaast is er een business case uitgewerkt die inzicht geeft in de kosten en 
baten van uitplaatsing in het e-Depot. Conclusie is dat het voor de gemeente gunstiger is om 
gebruik te maken van een extern e-Depot bij het Noord-Hollands Archief in plaats van het in eigen 
huis te organiseren. Er is in de pilot zeer nauw samengewerkt met het Nationaal Archief omdat 
gebruik is gemaakt van de hard- en software van het Nationaal Archief. Het landelijke programma 
Archief 2020 heeft het project financieel ondersteund. 

Interne implementatieInterne implementatieInterne implementatieInterne implementatie 
In 2014 is de interne implementatie van het e-Depot, ofwel de organisatie klaarmaken voor het 
opnemen en beheren van digitaal archief, voortgezet. Medewerkers zijn daarmee in staat om 
afspraken te maken en digitaal archief te ontvangen, te controleren, te bewaren en te raadplegen. 

De voorbereidingen voor de inproductieneming van het e-Depot in januari 2015 namen in de laatste 
maanden van 2014 veel tijd in beslag. Het Noord-Hollands Archief is het eerste Regionaal Historisch 
Centrum waarbij het e-Depot in productie komt. 

KoplopersgroepKoplopersgroepKoplopersgroepKoplopersgroep 
Koplopers van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en de provincie Noord-Holland zijn in 
2014 meermalen samengekomen in de ‘koplopersgroep e-Depot’. Tijdens deze bijeenkomsten werd 
kennis gedeeld en uitleg gegeven over wat nodig is om aan te sluiten op het e-Depot. 
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8. Inspectie en 8. Inspectie en 8. Inspectie en 8. Inspectie en adviesadviesadviesadvies    

In 2014 zijn de volgende werkzaamheden in het kader van toezicht uitgevoerd: 

• Jaarlijkse KPI-verslagen van de aangesloten gemeenten en van de Veiligheidsregio 
Kennemerland.  
Toelichting: De Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) vormen een referentiekader om te 
toetsen of een gemeente of gemeenschappelijke regeling voldoet aan archiefwet- en 
regelgeving. De KPI’s zijn geformuleerd als vragen, bijvoorbeeld: vernietigt het college als 
archiefzorgdrager de daartoe in aanmerking komende archiefbescheiden? Door middel van 
stoplichten (rood = niet, geel = deels en groen = geheel) beoordeelt de gemeentelijke 
archiefinspecteur of de gemeente voldoet aan de KPI’s. De KPI’s vormen de basis voor het 
jaarverslag van de archivaris aan de bestuurders van gemeenten of gemeenschappelijke 
regelingen. Op hun beurt verantwoorden de colleges van Burgemeester en Wethouders zich 
hiermee aan de gemeenteraden. De provincie tenslotte baseert haar toezicht ook op de 
informatie bij de jaarverslagen. Daarmee vormen de verslagen een belangrijke bron voor 
toezicht. 

• Traject vervanging papieren archief door digitaal archief voor de gemeente 
Haarlemmermeer. 

• RODIN-audits van de gemeenten Heemstede (afgerond in 2014), Beverwijk en Heemskerk 
(afronding 2015).  
Toelichting: Gemeenten en andere overheidsorganisaties werken en archiveren steeds meer 
digitaal, dat wil zeggen dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van papieren documenten. 
Papieren documenten worden daarbij omgezet naar digitale kopieën die het origineel 
vervangen, vandaar het begrip ‘vervanging’. Onderdeel van de beoordeling door de 
gemeentearchivaris vormde een zogenaamde RODIN-audit van de digitale beheeromgeving. 
Bij digitaal archiveren en vervanging van papieren documenten door digitale kopieën is het 
belangrijk dat de digitale beheeromgeving voldoet aan wettelijke eisen. RODIN is een 
toetsingskader om een digitale beheeromgeving te toetsten op geschiktheid voor digitaal 
archiveren.  

• Beoordeling van de nieuwbouw van de archiefruimte van de gemeente Bloemendaal 
(oplevering 2015). 

• Beoordeling van vernietigingslijsten voor aangesloten gemeenten. 
 

AdviesAdviesAdviesAdvies    
Vanaf april 2014 zijn de volgende werkzaamheden op het gebied van advies rondom digitale 
archivering uitgevoerd: 

• Coaching op het gebied van het zaakgericht werken bij gemeenten (Beverwijk) 
• Creëren van het bewustzijn rondom digitaal archiveren (Haarlemmerliede) 
• Ontwikkeling van een invultool om mapping naar het TMLO, de standaard voor 

metadatering voor alle decentrale overheden, te kunnen doen. 
• Advies bij de mapping (Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Zandvoort, Omgevingsdienst 

IJmond).  
• In samenwerking met inspectie een tool ontwikkeld om een overzicht van digitaal 

archiefmateriaal te kunnen genereren.  
• Geholpen bij het opstellen van het handboek vervanging (Beverwijk, Heemskerk) 
• Change Canvas geïntroduceerd als methodiek om binnen de organisatie het gesprek te 

voeren over duurzaam toegankelijke informatie en om inzicht te krijgen in het geheel van 
acties dat nodig is voor het realiseren hiervan (o.a. vervanging, digitale handtekening, 
metadatering, coachen van medewerkers in digitaal werken) 
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• Vragen beantwoord over allerlei onderwerpen met betrekking tot digitaal archiefmateriaal 
(voorbeelden: over website-archivering, over audio/videomateriaal, over eisen die het e-
Depot stelt) 

• In samenwerking met de communicatieadviseur een boekje ontwikkeld voor aangesloten 
overheden met daarin veel gestelde vragen over het e-Depot 
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9. 9. 9. 9. FinanciënFinanciënFinanciënFinanciën    

    
Het boekjaar 2014 resulteerde in een positief exploitatieresultaat van € 383.894,-. 
 
 

 2013201320132013    2014201420142014    
   
Bijdrage overheid € 4.824.587 € 4.947.232 
Overige opbrengsten € 492.736 € 712.898 
Bijzondere baten     € 39.248 
Totaal opbrengstenTotaal opbrengstenTotaal opbrengstenTotaal opbrengsten     € 5.317.323€ 5.317.323€ 5.317.323€ 5.317.323    € € € € 5.699.3785.699.3785.699.3785.699.378    
   
            
Personeelskosten    € 2.387.379    € 2.514.939 
Directe kosten € 409.755 € 380.828 
Indirecte kosten € 2.672.406 € 2.317.837 
Opname/ inleg bestemmingsreserve  - € 129.299 € 101.880 
Totaal kostenTotaal kostenTotaal kostenTotaal kosten     € € € € 5.340.2415.340.2415.340.2415.340.241 € € € € 5.315.4845.315.4845.315.4845.315.484    
            
ExploitatieresultaatExploitatieresultaatExploitatieresultaatExploitatieresultaat    ----    € € € € 22.91622.91622.91622.916    € € € € 383838383.8943.8943.8943.894    
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10. 10. 10. 10. GebouwenGebouwenGebouwenGebouwen    

    
Depotcapaciteit 
Totale depotcapaciteit Jansstraat: 14,2 km 
Totale depotcapaciteit Kleine Houtweg: 44,6 km 

Gebruikte depotcapaciteit Jansstraat: 14,2 km 
Gebruikte depotcapaciteit Kleine Houtweg: 37,7 km 
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11. 11. 11. 11. StichtingStichtingStichtingStichting    Provinciale Atlas Provinciale Atlas Provinciale Atlas Provinciale Atlas NoordNoordNoordNoord----Holland Holland Holland Holland en en en en Stichting Vrienden van het Stichting Vrienden van het Stichting Vrienden van het Stichting Vrienden van het NoordNoordNoordNoord----Hollands Hollands Hollands Hollands 
ArchiefArchiefArchiefArchief    

    

11111111. 1 . 1 . 1 . 1     Stichting Provinciale AtlasStichting Provinciale AtlasStichting Provinciale AtlasStichting Provinciale Atlas    NoordNoordNoordNoord----HollandHollandHollandHolland    

De Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland (SPANH) is in 1993 opgericht door de provincie Noord-
Holland met als voornaamste doelstellingen het onder de aandacht brengen van de Provinciale Atlas 
door middel van publicaties en tentoonstellingen en het uitbreiden van de collectie door middel van 
aankopen en schenkingen. De werkzaamheden zijn in 2014 gecoördineerd en uitgevoerd door drs. 
J.E. Aerts-van Bueren. 

Per 1 januari 2014 kende het bestuur van de stichting de volgende samenstelling:  

• mw. R. Oosterop-van Leussen              voorzitter 
• dhr. E. Vermeer                               penningmeester  
• dhr. drs. L. Zoodsma*                         secretaris en beheerder van de collectie 
• dhr. drs. J. Glaubitz 
• dhr. drs. L.L.M. Smit 

 
* Vanaf februari 2014 waargenomen door dhr. drs. H. Oost, plaatsvervangend directeur van het 
Noord-Hollands Archief. 
 
In 2014 heeft het bestuur van de SPANH, vertegenwoordigd door de voorzitter mevr. R. Oosterop-
van Leussen en de heer L.L.M. Smit, overleg gevoerd over de toekomst van de stichting met mw. 
E.M. Sweet, gedeputeerde van Cultuur, Bestuur en Zorg van de provincie Noord-Holland, en de 
beleidsambtenaren van de provincie Noord-Holland. In augustus 2014 hebben Gedeputeerde Staten 
besloten om de taken van de SPANH na het vertrek van de huidige functionaris in 2015 over te 
dragen aan het Noord-Hollands Archief. Het budget van de Provinciale Atlas zal daarbij niet worden 
gekort. 

Het stichtingsbestuur heeft tijdens de bestuursvergadering van november 2014, gelet op het besluit 
van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, met algemene stemmen besloten de 
stichting per 1 juli 2015 op te heffen. Op die datum gaat de huidige conservator/coördinator met 
pensioen en vervalt de reden van bestaan. 

 
Tentoonstellingen  
 
Inspiratie Inspiratie Inspiratie Inspiratie     
30 maart - 15 juni 2014 
Kranenburgh, Bergen Noord-Holland 

De tentoonstelling Inspiratie was een gezamenlijke productie van SPANH, Kranenburgh en haar 
partner en de Stichting Geestgronden. SPANH was de curator van het cultuurhistorische gedeelte 
van de expositie, dat de buitenplaatscultuur van Noord-Holland belichtte aan de hand van de 
seizoenen. Naast 70 objecten uit de Provinciale Atlas waren er ook stukken te zien uit de Kennemer 
Atlas en de collectie Velsen, aangevuld met vele bruiklenen uit diverse musea. 
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Zimmer freiZimmer freiZimmer freiZimmer frei    
Hans van der Meer fotografeert Noord-Hollandse Kustplaatsen    
29 juni - 24 augustus 
Kranenburgh, Bergen Noord-Holland 

Elf groot-formaat-foto's aangevuld met digitale afbeeldingen gaven een indringend beeld van de 
badplaatsen langs de Noord-Hollandse kust buiten het toeristenseizoen. 

Oranje en het Water  Oranje en het Water  Oranje en het Water  Oranje en het Water      
6 september - 25 oktober 2013 
Provinciehuis Paviljoen Welgelegen, Haarlem 
 
Een veertigtal prenten, tekeningen en bouwtekeningen van sluizen en foto's van bezoeken van het 
koningshuis afkomstig uit de Provinciale Atlas, aangevuld met de Gouden boeken en Hensbekers 
van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaven een divers beeld van de band tussen 
Oranje, het water en Noord-Holland. 

Opdracht Documentaire Fotografie 2014 
De provincie Noord-Holland heeft voorgesteld om voor de Opdracht Documentaire Fotografie 2014 
het onderwerp ‘aardkundige monumenten’ te kiezen omdat de resten van het oorspronkelijke 
Noord-Holland verloren dreigen te gaan. Paul Paris, fotograaf en geoloog, voerde de opdracht uit. 

Projecten 
De Provinciale Atlas heeft meegewerkt aan diverse provinciale projecten en projecten die door de 
Cultuurcompagnie in opdracht van de provincie zijn uitgevoerd: 

• Ook in 2014 heeft de Provinciale Atlas zich weer gepresenteerd in het gebouw van de 
Cultuurcompagnie in Alkmaar ter gelegenheid van Live 3.  

• Voor de routes in het kader van 200 jaar Koninkrijk heeft de Provinciale Atlas gezocht naar 
geschikt materiaal voor de boekjes van Oneindig Noord-Holland. 
 

Aankopen 
Er zijn circa 30 objecten – tekeningen, prenten, kaarten, affiches en foto's - voor de collectie van de 
Provinciale Atlas Noord-Holland aangekocht. Daarnaast zijn er schenkingen van collega-instellingen 
en particulieren aan de collectie toegevoegd. 

 

11111111.2 .2 .2 .2     Stichting Vrienden van het Stichting Vrienden van het Stichting Vrienden van het Stichting Vrienden van het NNNNoordoordoordoord----Hollands ArchiefHollands ArchiefHollands ArchiefHollands Archief    
    
In 2014 kende het bestuur van de Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief de volgende 
samenstelling: 

• Frans Willem Lantink (voorzitter)  
• Jan Spoelder (secretaris) 
• Maarten Poldermans (penningmeester) 
• Wim Cerutti 
• Jaap Temminck 
• Hans Krol 
• Tony Lindijer  
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• Joan Patijn-Bijl de Vroe 
• Peter Cammaert  
• Lieuwe Zoodsma (adviseur) 

 

Jan Spoelder heeft halverwege het jaar de nog openstaande functie van secretaris op zich 
genomen. Het bestuur kwam in 2014 vier keer plenair bijeen.  

Donateurs 
Het aantal donateurs van de stichting is licht afgenomen naar 296 (2013: 303), onder wie 9 
donateurs voor het leven. Er waren gedurende het jaar 24 opzeggingen en 17 aanmeldingen.  

Activiteiten 
Op 28 maart werd in de Janskerk de donateursbijeenkomst gehouden. Daarbij stonden het 
verschijnen van de ‘Inventaris van het stadsarchief van Haarlem, 1573-1813’ en de 
symposiumbundel ‘Holland: geschiedenis en archieven van provincie(s) en gewest’ centraal. In 
samenwerking met de Historische Vereniging Haerlem werd er op 11 oktober een inzamelingsactie 
gehouden ten bate van de restauratie van de kaart van Romeyn de Hooghe. Een week later, op 18 
oktober, werd er een genealogische dag gehouden. Ten slotte organiseerde de stichting in 
samenwerking met het Noord-Hollands Archief en de Stichting Bedrijfsgeschiedenis op 15 december 
het symposium ‘Bedrijvigheid in Velsen in de lange 20ste eeuw. Geschiedenis en archieven’.  
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12. 12. 12. 12. Ondernemingsraad Ondernemingsraad Ondernemingsraad Ondernemingsraad     

De ondernemingsraad van het Noord-Hollands Archief bestond in 2014 uit: 

• Gerda Houweling (voorzitter) 
• Roland Bisscheroux (vicevoorzitter)  
• Marcel Leechburch Auwers (secretaris)  

 
Gedurende 2014 heeft de Ondernemingsraad zesmaal regulier overleg gevoerd met de bestuurder.  

De voor 2013 geplande algemene overlegvergadering kon pas op 27 mei 2014 gehouden worden. 
Hierbij was Margreeth Pop in haar functie van bestuurslid van het Noord-Hollands Archief aanwezig. 
Er is één keer een achterbanberaad gehouden, waarin onder andere de resultaat- en 
planningsgesprekken uitvoerig bediscussieerd werden. Er is tweemaal overleg geweest met de 
bedrijfsarts. Regelmatig had de ondernemingsraad informeel overleg met de adviseur & coach 
Human Resource Development over onder andere de ontwikkeling van de organisatie. De leden van 
de ondernemingsraad kwamen minimaal één keer per maand bijeen voor intern overleg. 

De belangrijkste zaken die in 2014 door de ondernemingsraad zijn behandeld: 

• Werkkostenregeling 
• De tussentijdse evaluatie van het Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 
• De regeling gesprekscyclus ‘Ontwikkelen en verbinden’  
• Cameratoezicht publieksruimten in de Janskerk 
• Het personeelsplan 
• Diverse Arbo gerelateerde zaken zoals ontruimingsplannen, de Risico Inventarisatie en -

Evaluatie, de nota verzuimbeleid en de arbodienst 
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13. Bijlagen 13. Bijlagen 13. Bijlagen 13. Bijlagen     
 
Bijlage 1.Bijlage 1.Bijlage 1.Bijlage 1.    
Aanwinsten vanAanwinsten vanAanwinsten vanAanwinsten van    archieven, collecties en aanvullingen op archieven en/of collecties in 2014archieven, collecties en aanvullingen op archieven en/of collecties in 2014archieven, collecties en aanvullingen op archieven en/of collecties in 2014archieven, collecties en aanvullingen op archieven en/of collecties in 2014 
 
Van rijksinstellingen in de provincie en de provinciale overheid zijn in goede, geordende en 
toegankelijke staat overgebracht: 
 

• Gaarder van de koptienden van Gooiland, (1403) 1502-1852, aanvulling ongenummerd (twee 
gaardersregisters, 1544 en 1555) 0,25 m MF 117MF 117MF 117MF 117 

Van particuliere organisaties in Noord-Holland zijn de archieven verworven van: 
 

• SURFnet BV te Utrecht, 1987-ca. 1998 3,00 m MF 1225MF 1225MF 1225MF 1225 
• Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Den Haag, 1777-1993 (2000), 

aanvulling inv. nrs. 921-922 en aanvulling op inv. nr. 850 0,10 m MF 609MF 609MF 609MF 609 
• Waardenburg, prof. dr. J.D.J., te Lausanne (Zwitserland), 1942-2005, aanvulling voorl. nrs. 

1001-1184 10,80 m MF 837MF 837MF 837MF 837 

• Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) te Haarlem, 1917-
1981 (1985), aanvulling nrs. 260-268 0,20 m MF 671MF 671MF 671MF 671 

• Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland (Stichting WAN) te Utrecht, (1922) 1951-
2006 6,25 m MF 710MF 710MF 710MF 710 

• Stichting Galerie Fort aan de Drecht te Uithoorn, ca. 1990-2014 0,90 m MF 1016MF 1016MF 1016MF 1016 
• Zwet, prof. dr. W.R. van, 1961-2014 3,55 m MF 887MF 887MF 887MF 887 
• Springer, T.A., 1947-2011 (2012)  ca. 2,00 m MF 888MF 888MF 888MF 888 
• Brouwer, L.E.J., ca. 1920-1966 6,60 m MF 889MF 889MF 889MF 889 
• Westhoff, prof. dr. V., 1934-2001, aanvulling voorl. nrs. 2001-2275 13,80 m MF 730MF 730MF 730MF 730 

 

De volgende overheidsarchieven van de twaalf aangesloten gemeenten en particuliere archieven uit 
deze gemeenten zijn overgedragen/verworven: 
 
BeverwijkBeverwijkBeverwijkBeverwijk    

• Parochie H. Agatha te Beverwijk, 1723-1995 (2004) 9,80 m MF 1219MF 1219MF 1219MF 1219 
• Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) te Beverwijk, (1940) 1962-1988 (1992) 2,60 m MF 1356MF 1356MF 1356MF 1356 
• Gemeenschappelijk Gasbedrijf Beverwijk en omstreken te Beverwijk, 1977-1988 (1990) 1,60 

m MF 1357MF 1357MF 1357MF 1357 
• Schoolsportcommissie Basisonderwijs te Beverwijk, (1971) 1972-1984 0,40 m MF 1358MF 1358MF 1358MF 1358 
• Schoolraad voor het openbaar kleuter-, gewoon lager- en buitengewoon lager onderwijs te 

Beverwijk, 1968-1982 0,25 m MF 1362MF 1362MF 1362MF 1362 
• Ouderraad voor het openbaar kleuteronderwijs te Beverwijk, 1970-1983 0,10 m MF 1363MF 1363MF 1363MF 1363 
• Stichting Sporthal Beverwijk, 1970-1981 0,10 MF 1364MF 1364MF 1364MF 1364 
• Regionale Commissie Zelfstandigen te Beverwijk, 1988-1992 0,10 m MF 1365MF 1365MF 1365MF 1365 
• Stichting Kabeltelevisie Beverwijk (SKB) te Heemskerk, 1983-1991 0,10 m MF 1367MF 1367MF 1367MF 1367 
• Stichting Jongerencentrum Labyrinth te Beverwijk, 1972-1988 (1997) 0,50 m MF 1368MF 1368MF 1368MF 1368 
• Medezeggenschapscommissie voor de gemeentesecretarie te Beverwijk, 1979-1985 0,25 m 

MF 1217MF 1217MF 1217MF 1217 
• Stichting Sociaal Voorzieningsfonds Gemeentepersoneel te Beverwijk, 1957-1986 0,10 m MF MF MF MF 

1216121612161216 

• Gemeentepolitie te Beverwijk, 1893-1994, aanvulling inv. nr. 738 0,05 m MF MF MF MF 2184218421842184 



 

26 

 

• charters in het bezit van Museum Kennemerland te Beverwijk betreffende 
eigendomsbewijzen, Collectie van, 1489-1873 (1929) 4,75 m MF 1011MF 1011MF 1011MF 1011 

 
BloemendaalBloemendaalBloemendaalBloemendaal    

• Architectenbureau H.W. van Kempen te Bloemendaal, (1920) 1928-1973 … m MF 1014MF 1014MF 1014MF 1014 
 

HaarlemHaarlemHaarlemHaarlem    
• Stichting Internationaal Orgelconcours te Haarlem, (1950) 1951-1998 (2000), aanvulling nr. 

68 0,05 m MF 3492MF 3492MF 3492MF 3492 
• Christelijke Oratorium Vereniging (COV) Haarlem, (1911) 1912-2004 (2011) 1,50 m MF 1226MF 1226MF 1226MF 1226 
• Kerkman, R., betreffende de Bereden Afdeling (Bereden Politie) van de Gemeentepolitie te 

Haarlem, Collectie van, 1962-1989 0,75 m MF 1222MF 1222MF 1222MF 1222 
• Stoop, ir. Adriaan, en erfgenamen te Bloemendaal, 1892-1982 (2001), aanvulling 

ongenummerd 8,50 m MF 2391MF 2391MF 2391MF 2391 

• Vertrouwenscommissie inzake de benoeming van burgemeester mr. B.B. Schneiders te 
Haarlem, 2005-2006 0,05 m MF 1221MF 1221MF 1221MF 1221 

• Vertrouwenscommissie inzake de herbenoeming van burgemeester mr. B.B. Schneiders te 
Haarlem, 2011-2012 0,05 m MF 1220MF 1220MF 1220MF 1220 

• Christelijke Oratorium Vereniging (COV) Haarlem, (1911) 1912-2004 (2011) 1,50 m MF 1226MF 1226MF 1226MF 1226  
• foto's van amateurfotografe I.F. Bouckaart-Szöke te Haarlem, Collectie van, 1985-2006 .. m 

MF 1555MF 1555MF 1555MF 1555 
• Gelder, Cornelis van, architect te Haarlem, 1923-1958 2,50 m MF 1013MF 1013MF 1013MF 1013 
• Oosten de Bruijn, mr. Gerrit Willem van, en zijn echtgenote Maria Croon te Haarlem, (1716) 

1747-1801, aanvulling inv. nrs. 53, 56-66 0,55 m MF 3236MF 3236MF 3236MF 3236 
• Sector Gemeentewerken van de Gemeente Haarlem, (1924) 1991-1997 (2003) 63,25 m MFMFMFMF 

5015501550155015 
• Sector Bouwen, Wonen en Economie (BWE) van de Gemeente Haarlem, (1983) 1991-1997 

(2002) 14,25 m MF 5016MF 5016MF 5016MF 5016 
• Stichting Haarlem Boekenstad betreffende de Bakenesser Avonden te Haarlem, 1997-2008 

0,40 m MF 1007MF 1007MF 1007MF 1007 
• Stichting Gedenkteken Joodse Slachtoffers WO II Haarlem, 1998-2004 0,40 m MF 1008MF 1008MF 1008MF 1008 
• Haarlemse Groenten- en Fruitveilingvereniging te Haarlem, (1917) 1938-1980 (1981), 

aanvulling inv. nrs. 6-7 0,05 m MF 3676MF 3676MF 3676MF 3676 
• Vrugt, A.M., te Haarlem, ca. 1900-ca. 1925 0,40 m MF 2472MF 2472MF 2472MF 2472 
• Algemeen Nederlands Verbond, afdeling Haarlem en omstreken te Haarlem, 1899-1969, 

aanvulling nrs. 30-32 0,05 m MF 3702MF 3702MF 3702MF 3702 
 
Haarlemmerliede en SpaarnwoudeHaarlemmerliede en SpaarnwoudeHaarlemmerliede en SpaarnwoudeHaarlemmerliede en Spaarnwoude    

• NV Suikerfabriek 'Holland' te Halfweg, (1654) 1863-2001, aanvulling (over de periode 1902-
1927) nrs. 110-118 0,25 m MF 2414MF 2414MF 2414MF 2414 

 
HaarlemmermeerHaarlemmermeerHaarlemmermeerHaarlemmermeer    

• Handschriften van het Historisch Archief Haarlemmermeer te Hoofddorp, Collectie, 1829-
1902 (1963), aanvulling nr. 25 0,05 m MF 710MF 710MF 710MF 7100000 

• Subbureau Zuid van de Wederopbouw te Haarlemmermeer, (1941) 1946-1950 (1958) 0,50 m 
MF 7111MF 7111MF 7111MF 7111 

• Plattelands Jongeren Vereniging (PJG) Haarlemmermeer, 1951-1989 0,90 m MF 7112MF 7112MF 7112MF 7112 
• Instituut voor Kunstzinnige Vorming (IKV) Haarlemmermeer te Hoofddorp, (1976) 1977-1988 

(1989) 1,75 m MF 7113MF 7113MF 7113MF 7113 
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• Classis Hoofddorp van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en rechtsvoorgangers te 
Hoofddorp, (1902) 1947-2005 2,00 m MF 7114MF 7114MF 7114MF 7114 

• Gereformeerde Kerk van Hoofddorp, (1854) 1866-1992 (2001) 6,00 m MF 7115MF 7115MF 7115MF 7115 
• Muziekvereniging Excelsior te Hoofddorp, (1915) 1945-2014 1,90 m MF 7116MF 7116MF 7116MF 7116 

 
HeemskerkHeemskerkHeemskerkHeemskerk    

• R.K. Kleuterschool De Woelwaters te Heemskerk, 1964-1974 (1987) 0,05 m MF 1553MF 1553MF 1553MF 1553 
 
HeemstedeHeemstedeHeemstedeHeemstede    

• Heemsteedse Christelijke Oratorium Vereniging (HCOV) te Heemstede, 1946-2006, 
aanvulling nr. 149 0,05 m MF 3345MF 3345MF 3345MF 3345 

• bouwvergunningendossiers (bouwtekeningen) van de gemeente Heemstede, Archiefdeel 
van, (1881) 1905-2010 (2013) 88,50 m MF 1552MF 1552MF 1552MF 1552 

• Welling, J.J.A.M., te Ouder-Amstel, 1965-1980 0,10 m MF 773MF 773MF 773MF 773 
 
VelsenVelsenVelsenVelsen 

• Nederlandse Christen Vrouwenbond, afdeling IJmuiden-West, 1924-2013, aanvulling (over 
de periode 1968-2013) inv. nrs. 11-15, 22-24, 26-28, 36-38, 40-46, 50-65, 69-72 0,40 m 
MF 1050MF 1050MF 1050MF 1050 

• Gemeentebestuur van Velsen, aanvulling, (1917) 1925-1975 (1998) 39,00 m MF 1836.1MF 1836.1MF 1836.1MF 1836.1 
• Gemeentebestuur van Velsen, (1955) 1976-1992 (2007) 86,50 m MF 1836MF 1836MF 1836MF 1836 
• Grondbedrijf te Velsen, 1918-2000 2,60 m MF 1834MF 1834MF 1834MF 1834 
• Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken te Velsen, 1937-1992 (1995) 7,20 m MF 1833MF 1833MF 1833MF 1833 
• Bedrijf Openbare Werken en Groenvoorziening te Velsen, (1911) 1913-1992 (1998) 83,40 m 

MF 1835MF 1835MF 1835MF 1835 
• Brandweer te Velsen, (1962) 1970-2008 11,00 m MF 1828MF 1828MF 1828MF 1828 
• hinderwetvergunningendossiers van de gemeente Velsen, Archiefdeel van, (1904) 1913-1998 

45,60 m MF 1829MF 1829MF 1829MF 1829 
• Parochie Sint Gregorius van Utrecht te IJmuiden , 1884-1971 (1983), aanvulling inv. nrs. 366-

367 0,05 m MF 1061MF 1061MF 1061MF 1061 
• Nederlands-Hervormde Gemeente (Noorderkerk) te Velsen-Noord, (1946) 1951-2002, 

aanvulling inv. nrs. 125-134 0,05 m MF 3967MF 3967MF 3967MF 3967 
• Lampe, dr. C.F.J., te Amsterdam, 1938-2007, 0,50 m MF 1015MF 1015MF 1015MF 1015 

 
ZandvoortZandvoortZandvoortZandvoort    

• bouwvergunningendossiers (bouwtekeningen) van de gemeente Zandvoort, Archiefdeel van, 
1891-2010 58,40 m MF 1500MF 1500MF 1500MF 1500 

• Gemeentebestuur van Zandvoort , aanvulling, (1927) 1929-1979 (1990) 13,10 m MF 1499MF 1499MF 1499MF 1499 
• Gemeentebestuur van Zandvoort, (1951) 1980-1989 (1992) 29,00 m MF 1498MF 1498MF 1498MF 1498 

 
 
Losse ALosse ALosse ALosse Aanwinstenanwinstenanwinstenanwinsten    

• Losse Aanwinsten (verkregen vanaf 1984) van het Noord-Hollands Archief te Haarlem, 
Collectie van, 1580-2006 (2014), aanvulling nrs. 52-54, 56, 59, 63-64, 66, 67-68, 70-71, 73  
0,50 m MF 199MF 199MF 199MF 199 
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Bijlage 2.Bijlage 2.Bijlage 2.Bijlage 2.    
Online beschikbaar gekomen inventarissen of plaatsingslijsOnline beschikbaar gekomen inventarissen of plaatsingslijsOnline beschikbaar gekomen inventarissen of plaatsingslijsOnline beschikbaar gekomen inventarissen of plaatsingslijstentententen 
 
m.i.v. 8 januari 2014 

• familie Schade te Haarlem, Collectie van de, (1912) 1928-1953 (1995) 
 
m.i.v. 10 januari 2014 

• Westerwoudt, L.A.A. M., te Haarlem, 1878-1942 
 
m.i.v. 14 januari 2014 

• Schouwbroekerpolder onder Heemstede, 1782-1971 (1972) 
 
m.i.v. 24 januari 2014 

• Nederlands-Hervormde Gemeente te Zandvoort, 1739-1887 
• Stichting Willibrordusorgel te Amsterdam, (1920) 1969-2000 (2001) 

 
m.i.v. 29 januari 2014 

• Gereformeerde Kerk van Halfweg-Zwanenburg te Halfweg, (1856) 1881-2000 (2005) 
 
m.i.v. 31 januari 2014 

• Subbureau Zuid van de Wederopbouw te Haarlemmermeer, (1941) 1946-1950 (1958) 
 
m.i.v. 11 februari 2014 

• Glas en Land te Aalsmeer, (1994) 1996-2000 (2002) 
• Leeuwen, Dirk van, betreffende diverse verenigingen te Aalsmeer, Collectie van, 1970-2000 
• Rechtsvoorgangers van het Fanfarekorps Flora te Aalsmeer, 1899-1968 (2002) 
• Algemene School voor Beroepsonderwijs De Tienerterp te Aalsmeer, 1930-1968 (1992) 
• Vrouwenraad Aalsmeer, 1980-1994 (1996) 
• Vogel, Frits, als vormgever van het Bloemencorso Aalsmeer, 1958-1989 
• Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) Aalsmeer, 1953-1986 
• Vereniging van oud-leerlingen van de ULO-school te Aalsmeer, 1932-1969 (1999) 
• Vereniging Nut en Genoegen te Aalsmeer, 1910-1994 
• Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden en Gezondheidskolonies, afdeling 

Aalsmeer, 1925-1990 (1996) 
• Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf, afdeling 

Aalsmeer, 1922-1956 
• Documentatie over tentoonstellingen in het Oude Raadhuis te Aalsmeer, Collectie van, 1975-

1995 
• Openbare Basisschool De Populier te Aalsmeer, 1958-1989 
• Maarse Jbz., G., te Aalsmeer, 1885-1988 
• Openbare Basisschool Hornmeer te Aalsmeer, 1970-1994 
• Openbare Lagere Columbiaschool te Aalsmeer, 1932-1947 

 
m.i.v. 14 februari 2014 

• Gemeentebestuur van Bloemendaal, (1779) 1812-1915 (1962) 
 
m.i.v. 7 maart 2014 

• Commissie Mindervalide Kinderen (MIVAKI) van de Stichting Velser Gemeenschap (VG) te 
Velsen, 1957-1982 
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m.i.v. 14 maart 2014 

• Christelijk-Historische Kiesvereniging Velsen, (1938) 1945-1980 
 
m.i.v. 9 april 2014 

• Vertrouwenscommissie inzake de benoeming van burgemeester mr. B.B. Schneiders te 
Haarlem, 2005-2006 

• Vertrouwenscommissie inzake de herbenoeming van burgemeester mr. B.B. Schneiders te 
Haarlem, 2011-2012 

 
m.i.v. 16 april 2014 

• Instituut voor Kunstzinnige Vorming (IKV) Haarlemmermeer te Hoofddorp, (1976) 1977-1988 
(1989) 

 
m.i.v. 16 mei 2014 

• Gemeentebestuur van Velsen, aanvulling, (1917) 1925-1975 (1998) 
• Gemeentebestuur van Velsen, (1955) 1976-1992 (2007) 
• Grondbedrijf te Velsen, 1918-2000 
• Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken te Velsen, 1937-1992 (1995) 
• Bedrijf Openbare Werken en Groenvoorziening te Velsen, (1911) 1913-1992 (1998) 
• Brandweer te Velsen, (1962) 1970-2008 
• Hinderwetvergunningendossiers van de gemeente Velsen, (1904) 1913-1998 

 
m.i.v. 11 juni 2014 

• Gereformeerde Kerk van Zandvoort in Hersteld Verband, (1924) 1926-1945 
 
m.i.v. 20 juni 2014 

• Kerkman, R., betreffende de Bereden Afdeling (Bereden Politie) van de Gemeentepolitie te 
Haarlem, Collectie van, 1962-1989 

 
m.i.v. 27 juni 2014 

• Stichting Samenwerkende Bibliotheken Haarlemmermeer en rechtsvoorganger te 
Hoofddorp, 1957-1978 (1982) 

• Parochie Sint Adalbertus te Spaarndam, (1925) 1969-1993 (1994) 
 
m.i.v. 1 juli 2014 

• Wijkermeerpolder onder Beverwijk en Velsen, 1866-1978 
 
m.i.v. 11 juli 2014 

• Parochie Sint Bavo te Haarlem, 1337-1560 
 
m.i.v. 5 september 2014 

• Samenwerkingsverband van middelbare archiefambtenaren bij de Rijksarchiefdienst 
(SMAA), 1980-1987 

 
m.i.v. 9 september 2014 

• Sector Gemeentewerken van de Gemeente Haarlem, (1924) 1991-1997 (2003) 
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• Sector Bouwen, Wonen en Economie (BWE) van de Gemeente Haarlem, (1983) 1991-1997 
(2002) 

 
m.i.v. 17 september 2014 

• Classis Haarlem van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), (2004) 2005 
 
m.i.v. 30 september 2014 

• Schoolsportcommissie Basisonderwijs te Beverwijk, (1971) 1972-1984 
 
m.i.v. 3 oktober 2014 

• Schoolraad voor het openbaar kleuter-, gewoon lager- en buitengewoon lager onderwijs te 
Beverwijk, 1968-1982 

• Ouderraad voor het openbaar kleuteronderwijs te Beverwijk, 1970-1983 
 
m.i.v. 7 oktober 2014 

• Stichting Sporthal Beverwijk, 1970-1981 
• Regionale Commissie Zelfstandigen te Beverwijk, 1988-1992 
• Stichting Kabeltelevisie Beverwijk (SKB) te Heemskerk, 1983-1991 
• Stichting Jongerencentrum Labyrinth te Beverwijk, 1972-1988 (1997) 
• Medezeggenschapscommissie voor de gemeentesecretarie te Beverwijk, 1979-1985 
• Stichting Sociaal Voorzieningsfonds Gemeentepersoneel te Beverwijk, 1957-1986 

 
m.i.v. 10 oktober 2014 

• Regionale Omroep Stichting (ROS) IJmond te Velsen, 1981-1990 
 
m.i.v. 11 oktober 2014 

• Kingma Boltjes, Prof. dr. ir. T.Y., te Doorn, (1934-1983 (2000)) 
 
m.i.v. 15 oktober 2014 

• R.K. Kleuterschool De Woelwaters te Heemskerk, 1964-1974 (1987) 
 
m.i.v. 17 oktober 2014 

• Nederlandse Vereniging voor Logica en Wijsbegeerte der Exacte Wetenschappen, 1947-
2003 

 
m.i.v. 23 oktober 2014 

• Bos, dr. ir. L., 1958-ca. 1996 
 
m.i.v. 13 november 2014 

• Bescherming Bevolking A-kring Noord-Holland te Haarlem, (1952) 1958-1992 
• Belangengemeenschap Drinkwatervoorziening Zuid-Kennemerland te Haarlem, 1967-1982 
• Nederlands Bijbelgenootschap, afdeling Haarlem, 1822-1856 
• Juniorkamer Kennemerland te Haarlem, 1958-1987 

 
m.i.v. 14 november 2014 

• Stichting Haarlem Boekenstad betreffende de Bakenesser Avonden te Haarlem, 1997-2008 
(2011) 

• Stichting Haarlemmermeers 5 mei comité te Hoofddorp, (1954) 1993-2012 
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m.i.v. 20 november 2014 

• Valkenburg, jhr. mr. C.C. van, te Aerdenhout, Collectie van, ca. 1949-1984 
• Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG en GD) te Haarlem, (1891) 1922-

1965 
• Coöperatieve Tuinbouwvereniging Eigen Tuin te Haarlem, 1918-1977 (1993) 
• Stichting Centraal Woningbeheer te Haarlem, 1925-1958 
• Poest Clement, A. van der, te Haarlem, Collectie van, 1612-1854 
• NV Haarlemsche Machinefabriek v/h Gebroeders Figee te Haarlem, 1896-1972 

 
m.i.v. 27 november 2014 

• Haarlems Centrum Buitenlanders (HCB) te Haarlem, 1984-1988 
• Stichting Kinderdagverblijf De Rozentuin te Haarlem, 1981-1985 
• Sociëteit Vereeniging te Haarlem, 1856-1993 

 
m.i.v. 10 december 2014 

• Muziekvereniging Excelsior te Hoofddorp, (1915) 1945-2014 
 
m.i.v. 12 december 2014 

• Museale voorwerpen uit Velsen, Collectie van, (17e eeuw) 1739-1999 
• Raad van Kerken te Velsen, (1951) 1968-1989 
• Classis Hoofddorp van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en rechtsvoorgangers te 

Hoofddorp, (1902) 1947-2005 
• Gereformeerde Kerk van Hoofddorp, (1854) 1866-1992 (2001) 
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Bijlage 3.Bijlage 3.Bijlage 3.Bijlage 3.    
Toegankelijk gemaakte archievenToegankelijk gemaakte archievenToegankelijk gemaakte archievenToegankelijk gemaakte archieven 
 
In 2014 zijn de volgende toegangen gemaakt op archieven van instellingen en personen in de 
provincie Noord-Holland: 

• Aanvulling op de inventaris van het archief van de Nederlandsche Maatschappij voor 
Nijverheid en Handel te Den Haag, 1777-1993 (2000): inv. nrs. 921-922 en aanvulling op inv. 
nr. 850 

• Aanvulling op de plaatsingslijst van het archief van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het 
Redden van Drenkelingen, 1917-1981 (1985): inv. nrs. 260-268 

• Aanvulling op de plaatsingslijst van de collectie Losse Aanwinsten (verkregen vanaf 1984) 
van het Noord-Hollands Archief te Haarlem: nrs. 52-54, 56-71, 73 

• Plaatsingslijst van archivalia betreffende het Samenwerkingsverband van middelbare 
archiefambtenaren bij de Rijksarchiefdienst SMAA, 1980-1987 

• Aanvulling op de plaatsingslijst van het archief van de VVV Hollands Midden, 1962-2010: inv. 
nrs. 34-37 

 

Van de twaalf aangesloten gemeenten zijn de volgende archieven toegankelijk gemaakt: 

BeverwijkBeverwijkBeverwijkBeverwijk    
• Inventaris van het archief van de R.K. Parochie H. Agatha te Beverwijk, 1723-1995 (2004 
• Plaatsingslijst van het archief van de Gemeentelijke Sociale Dienst te Beverwijk, (1940) 

1962-1988 (1992 
• Plaatsingslijst van het archief van het Gemeenschappelijk Gasbedrijf Beverwijk en 

omstreken, 1977-1988 (1990 
• Plaatsingslijst van het archief van de Schoolsportcommissie Basisonderwijs te Beverwijk, 

(1971) 1972-1984 
• Plaatsingslijst van het archief van de Schoolraad voor het openbaar kleuter-, gewoon lager- 

en buitengewoon lager onderwijs te Beverwijk, 1968-1982 
• Plaatsingslijst van het archief van de Ouderraad voor het openbaar kleuteronderwijs te 

Beverwijk, 1970-1983 
• Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Sporthal Beverwijk, 1970-1981 
• Plaatsingslijst van het archief van de Regionale Commissie Zelfstandigen te Beverwijk, 

1988-1992 
• Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Kabeltelevisie Beverwijk (SKB), 1983-1991 
• Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Jongerencentrum Labyrinth te Beverwijk, 

1972-1988 (1997) 
• Plaatsingslijst van het archief van de Medezeggenschapscommissie voor de 

gemeentesecretarie te Beverwijk, 1979-1985 
• Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Sociaal Voorzieningsfonds 

Gemeentepersoneel te Beverwijk, 1957-1986 
 

HaarlemHaarlemHaarlemHaarlem    

• Inventaris van de collectie van de familie Schade te Haarlem, (1912) 1928-1953 (1995) 
• Aanvulling op de inventaris van het archief van de Waalse Hervormde Gemeente (Église 

Wallonne) te Haarlem, 1586-1995 (2008): inv. nrs. 380-397 
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• Aanvulling op de inventaris van de archieven van de Remonstrants Gereformeerde 
Gemeente te Haarlem, 1640-ca. 1980, en het Remonstrants Hofje te Haarlem, 1773-1900: 
inv. nrs. 403-415 

• Aanvulling op de plaatsingslijst van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht te Haarlem, (1877) 
1902-2005: doosnrs. 35-38 

• Aanvulling op de inventaris van het archief van het Sint Jacobs Godshuis te Haarlem, (1621) 
1715-1969 (1974): inv. nrs. 940-960 

• Aanvulling op de inventaris van de archieven van de R.K. hofjes staande onder het beheer 
van het Sint Jacobs Godshuis te Haarlem, 1512-1966: inv. nrs. 143-152 

• Plaatsingslijst van het archief van Stichting Willibrordusorgel te Amsterdam, (1920) 1969-
2000 (2001) 

• Plaatsingslijst van het archiefdeel van bevolkingsregisters van de gemeente Haarlem 
betreffende de gevangenis, 1902-1920 

• Plaatsingslijst van het archiefdeel van bevolkingsregisters van de gemeente Haarlem 
betreffende inwonenden, 1901-1924 

• Plaatsingslijst van het archief van de Vertrouwenscommissie inzake de benoeming van 
burgemeester mr. B.B. Schneiders te Haarlem, 2005-2006 

• Plaatsingslijst van het archief van de Vertrouwenscommissie inzake de herbenoeming van 
burgemeester mr. B.B. Schneiders te Haarlem, 2011-2012 

• Inventaris van de collectie van R. Kerkman betreffende de Bereden Afdeling (Bereden 
Politie) van de Gemeentepolitie te Haarlem, 1962-1989 

• Inventaris van het archief van de Parochie Sint Adalbertus te Spaarndam, (1923) 1969-1993 
(1994) 

• Aanvulling op de inventaris van het archief van het Stadsbestuur van Haarlem, 1245-1572: 
inv. nrs. 1028-1033 

• Aanvulling op de inventaris van het archief van het Stadsbestuur van Haarlem, (1255) 1573-
1813 (ca. 1867): inv. nrs. 8452-8458 

• Aanvulling op de inventaris van de collectie van resoluties van de Staten van Holland en 
opvolgende colleges in de Bataafse Republiek, 1525-1806: inv. nrs. 351-368 

• Plaatsingslijst van het archieffragment van de Parochie Sint Bavo te Haarlem, 1337-1560 
• Inventaris van het archief van de Sector Gemeentewerken van de Gemeente Haarlem, (1924) 

1991-1997 (2003), en gedeponeerd archief van de Personeelsvereniging van de Sector 
Gemeentewerken van de Gemeente Haarlem, (1969) 1991-1997 

• Inventaris van het archief van de Sector Bouwen, Wonen en Economie van de Gemeente 
Haarlem, (1983) 1991-1997 (2002), en gedeponeerd archief van de Woningwinkel te 
Haarlem, 1994-1997 

• Plaatsingslijst van het archief van de Christelijke Oratorium Vereniging (COV) Haarlem, (1911) 
1912-2004 (2011) 

• Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Haarlem Boekenstad betreffende de 
Bakenesser Avonden te Haarlem, 1997-2008 (2011) 

• Aanvulling op de inventaris van stukken betreffende mr. Gerrit Willem van Oosten de Bruijn 
en zijn echtgenote Maria Croon, (1716) 1747-1801: inv. nrs. 56-66 

• Inventaris van het archief van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Haarlem, (1810) 
1900-2000 (2004) 

 

Haarlemmerliede en SpaarnwoudeHaarlemmerliede en SpaarnwoudeHaarlemmerliede en SpaarnwoudeHaarlemmerliede en Spaarnwoude    

• Aanvulling op de plaatsingslijst van de archiefbescheiden en beeldmateriaal van en 
betreffende NV Suikerfabriek 'Holland' te Halfweg, (1654) 1863-2001: nrs. 110-118 
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HaarlemmermeerHaarlemmermeerHaarlemmermeerHaarlemmermeer    

• Plaatsingslijst van het archief van het Subbureau Zuid van de Wederopbouw te 
Haarlemmermeer, (1941) 1946-1950 (1958) 

• Inventaris van het archief van het Instituut voor Kunstzinnige Vorming Haarlemmermeer, 
(1976) 1877-1988 (1989) 

• Inventarislijst archief van de Classis Hoofddorp van de Protestantse Kerk Nederland, (1902) 
1947-2005 

• Inventarislijst archief van de Gereformeerde Kerk Hoofddorp, (1854) 1866-1992 (2001) 
• Inventaris van het archief van de Stichting Samenwerkende Bibliotheken Haarlemmermeer 

en rechtsvoorganger te Hoofddorp, 1957-1978 (1982) 
• Aanvulling op de plaatsingslijst van de collectie Handschriften van het Historisch Archief 

Haarlemmermeer te Hoofddorp, 1829-1902 (1963): nrs. 18, 26-30 
• Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Haarlemmermeers 5 mei comité te 

Hoofddorp, (1954) 1993-2012 
• Plaatsingslijst van het archief van de Muziekvereniging Excelsior te Hoofddorp, (1915) 1945-

2014 
 

HeemskerkHeemskerkHeemskerkHeemskerk    

• Plaatsingslijst van stukken betreffende de R.K. Kleuterschool De Woelwaters te Heemskerk, 
1964-1974 (1987) 

 

HeemstedeHeemstedeHeemstedeHeemstede    

• Inventaris van het archief van de Schouwbroekerpolder onder Heemstede, 1782-1971 (1972)  
• Inventaris van de bouwvergunningen van de gemeente Heemstede, (1881) 1905-2010 

(2013) 
 

VelsenVelsenVelsenVelsen    

• Inventaris van het archief van de Culturele Stichting Velser Gemeenschap (VG) te Velsen, 
1951-2003 (2010) 

• Plaatsingslijst van het archief van de Commissie Mindervalide Kinderen (MIVAKI) van de 
Stichting Velser Gemeenschap (VG) te Velsen, 1957-1982 

• Inventaris van het archief van de Christelijk-Historische Kiesvereniging Velsen, (1938) 1945-
1980 

• Inventaris van de aanvulling op het archief van het Gemeentebestuur van Velsen, (1917) 
1925-1975 (1998) 

• Inventaris van het archief van het Gemeentebestuur van Velsen, (1955) 1976-1992 (2007) 
• Inventaris van het archief van het Grondbedrijf te Velsen, 1918-2000 
• Inventaris van het archief van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken te Velsen, 1937-

1992 (1995) 
• Inventaris van het archief van het Bedrijf Openbare Werken en Groenvoorziening te Velsen, 

(1911) 1913-1992 (1998) 
• Inventaris van het archief van de Brandweer te Velsen, (1962) 1970-2008 
• Inventaris van het archiefdeel van hinderwetvergunningendossiers van de gemeente Velsen, 

(1904) 1913-1998 
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• Aanvulling op de inventaris van de archieven van de Rooms-Katholieke Parochie van Sint 
Gregorius van Utrecht te IJmuiden, 1884-1971 (1983): inv. nrs. 366-367 

• Inventaris van de collectie van museale voorwerpen uit Velsen, (17de eeuw) 1739-1999 
• Inventaris van het archief van de Raad van Kerken te Velsen, (1951) 1968-1989 
• Aanvulling op de inventaris van de Nederlands-van het archief van de Hervormde Gemeente 

(Noorderkerk) te Velsen-Noord, (1946) 1951-2002: inv. nrs. 125-134 
 

ZandvoortZandvoortZandvoortZandvoort    

• Plaatsingslijst van het archief van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Zandvoort, 1739-
1887 

• Plaatsingslijst van het archief van de Gereformeerde Kerk van Zandvoort in Hersteld 
Verband, (1924) 1926-1945 

• Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk van Zandvoort, (1918) 1919-2006 
(2011) 

• Plaatsingslijst van het archiefdeel van bouwvergunningendossiers (bouwtekeningen) van de 
gemeente Zandvoort, 1891-2010 

• Inventaris van de aanvulling op het archief van het Gemeentebestuur van Zandvoort, (1927) 
1929-1979 (1990) 

• Inventaris van het archief van het Gemeentebestuur van Zandvoort, (1951) 1980-1989 
(1992), waarin opgenomen de inventarissen van de archieven van Reserve gemeentepolitie, 
1948-1988, Personeelsvereniging, 1955-2004, Comité viering 'Zandvoort 150 jaar 
badplaats', Strandschap, 1945-1989 

 

Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierHoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierHoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier    

• Inventaris van het archief van de Wijkermeerpolder onder Beverwijk en Velsen, 1866-1978 
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