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Annie en Hannie Schaft in 1924 (voorkant) en Hannie Schaft  
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in 1922 (achterkant). Deze foto’s zijn afkomstig uit het  
familiealbum van verzetsheldin Hannie Schaft.
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VOORWOORD 
 
 

Het verslagjaar 2020 was in alle opzichten een bijzonder 

jaar. Vanwege het uitbreken van de COVID-19-pandemie 

werd vanaf 13 maart 2020 een lockdown afgekondigd, 

die het openbare leven en dus ook de bedrijfsvoering en 

raadpleegvoorzieningen bij het Noord-Hollands Archief 

(NHA) ingrijpend zou beïnvloeden. De studiezalen en 

tentoonstellingen werden met onmiddellijke ingang gesloten  

en het overgrote deel van de medewerkers werd gevraagd 

vanuit huis te werken.  

 

Vanaf juni kwam er een kleine verlichting van de genomen 

maatregelen en konden de studiezalen, met inachtneming 

van de coronabeperkingen en op reservering, weer beperkt 

worden geopend. Alle andere maatregelen, waaronder het 

thuiswerken voor de medewerkers en vrijwilligers, bleven 

echter zonder meer van kracht. En waar velen hadden 

gehoopt op een verdere verbetering van de situatie, werd 

heel Nederland in het najaar van 2020 toch getroffen door  

de gevreesde tweede golf van het coronavirus. Dit leidde  

per 18 december 2020 tot een nieuwe lockdown. 

De lockdowns zorgden ervoor dat grote delen van de beide 

gebouwencomplexen van het NHA werden gesloten en dat 

de publieksdienstverlening werd beperkt tot uitsluitend 

urgente gevallen. Daarnaast werden bijna alle activiteiten, 

interne zowel als externe, afgelast of geannuleerd. 

Publieksactiviteiten, lezingen, exposities, concerten, 

vergaderingen, trainingen en personeelsbijeenkomsten werden 

allemaal afgelast of in veel gevallen digitaal georganiseerd. 

 

Het is opmerkelijk en tegelijk ook bemoedigend dat er 

ondanks alle beperkingen in het verslagjaar 2020 nog zo veel 

is gebeurd. Veel daarvan kunt u aantreffen in dit jaarverslag. 

Mooi was het om te zien en te constateren dat de voor 

het NHA zo kenmerkende bevlogenheid en passie bij de 

uitvoering van de werkzaamheden zowel bij het bestuur als 

bij de medewerkers en vrijwilligers ook digitaal en op afstand 

fier overeind bleven. 

 

Lieuwe Zoodsma      

directeur Noord-Hollands Archief 

 

Jos Wienen      

voorzitter bestuur Noord-Hollands Archief 

burgemeester van Haarlem
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Voorlichting en advisering  
Het NHA adviseert aangesloten over-

heidsorganisaties over (digitaal) archive-

ren en helpt zo om overheidsinformatie al 

vanaf het moment dat deze wordt aange-

maakt duurzaam, betrouwbaar en toe-

gankelijk te houden. In nieuwsbrieven en 

via een eigen pagina over digitaal infor-

matiebeheer op de website is aandacht 

besteed aan (digitale) overbrengingen en 

nieuwe ontwikkelingen, bij het NHA en 

daar buiten. In regiobijeenkomsten wor-

den de partnerorganisaties uitgenodigd 

om hoogtepunten uit de regio met elkaar 

te delen én om elkaar te spreken.

In samenwerking met de provincie 

Noord-Holland is een congres georgani-

seerd over hybride archivering, waarbij 

de gemeenten Haarlem en Beverwijk hun 

hybride situatie hebben voorgelegd aan 

de deelnemers. Ook heeft er een digitale 

bijeenkomst over de aanbesteding van de 

eigen preserveringsvoorziening plaatsge-

vonden. Wegens de maatregelen rondom 

de COVID 19-pandemie zijn er geen advi-

seursbijeenkomsten geweest.

Toezicht  
In het kader van artikel 32, lid 2 van de 

archiefwet oefent het NHA bij de aange-

sloten overheden toezichtstaken uit. In 

2020 zijn de volgende taken uitgevoerd:

> Er zijn beknopte en uitgebreide in-

specties op het informatie- en archief-

beheer van de aangesloten overheden 

geweest. Bij de uitgebreide inspecties is 

gebruik gemaakt van de in 2020 geactu-

aliseerde Kritische Prestatie Indicatoren 

(KPI’s) van de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten (VNG). De KPI’s kunnen als 

referentiekader dienen om te toetsen of 

een overheidsorganisatie voldoet aan 

archiefwet- en regelgeving. Bij de be-

knopte inspecties wordt de opvolging van 

de eerder gedane aanbevelingen gemo-

nitord. Door de pandemie is het dit jaar 

vrijwel niet mogelijk geweest inspecties 

op locatie uit te voeren. De inspecties 

waren hierdoor voornamelijk gebaseerd 

op schriftelijke informatie en interviews 

via beeldbellen. De inspecties vormen  

de basis voor het jaarverslag van de  

archivaris aan de bestuurders van de 

aangesloten overheden.

I 

WIJ ZIJN ER VOOR  
ONZE OVERHEDEN

Foto: Het laden van een wagen in de Jacobijnestraat  
tijdens de verhuizing van het Gemeentearchief  
Haarlem van de bijgebouwen van het stadhuis  
naar de tot archief verbouwde Janskerk, 1936.

8 9



> Ook in 2020 is het instellen van een 

Strategisch Informatie Overleg (SIO) bij 

aangesloten overheden gestimuleerd. 

> De door aangesloten zorgdragers op-

gestelde inventarissen zijn gecontroleerd. 

> De door aangesloten zorgdragers  

voorgelegde vernietigingslijsten zijn  

beoordeeld. 

> Het verder stimuleren van het  

Hotspotmonitor-project heeft geleid tot 

de vaststelling van hotspot-lijsten bij 

verschillende aangesloten gemeenten. 

> Er zijn aan aangesloten zorgdragers 

adviezen uitgebracht over archief-  

en informatiebeheer in relatie tot  

wet- en regelgeving. 

 
Programma Digitaal  
Informatiebeheer 
Met het Programma Digitaal Infor-

matiebeheer ontwikkelt het NHA zich 

verder naar een expertisecentrum voor 

duurzaam, betrouwbaar en toegankelijk 

archiefbeheer. Een belangrijk onderdeel 

hiervan is het e-Depot. Het in 2019 in-

gezette tweesporenbeleid kwam halver-

wege 2020 tot uiting in een succesvolle 

aanbesteding voor een eigen preserve-

ringsvoorziening: het NHA e-Depot van 

leverancier Preservica. Het NHA heeft het 

beheer en de inrichting van dit e-Depot 

zelf in handen. Actief werd de verbinding 

en samenwerking opgezocht door het 

verloop en de uitkomsten van deze aan-

besteding te delen met de andere RHC’s 

in bijeenkomsten. In de tweede helft van 

het jaar is geïnvesteerd in het vormgeven 

van dit e-Depot en het gereed krijgen 

voor opname van digitale informatie.  

Met de gemeente Haarlem en de  

provincie Noord-Holland is getest met 

overbrengingen naar deze nieuwe voor-

ziening. Er is gewerkt aan het aanscher-

pen en innoveren van de producten voor 

zorgdragers zoals handreikingen en info-

graphics die het digitaal informatiebeheer 

ondersteunen. Hierbij vroeg het in 2021 

vast te stellen metadatamodel MDTO 

extra aandacht. Tevens zijn de mogelijk-

heden voor raadpleging van de digitale 

informatie in het e-Depot verkend en in 

kaart gebracht. Ook is in samenwerking 

met KIA digitaal de bijeenkomst ‘Duur-

zaam informatiebeheer NU’ vanuit het 

publiekscentrum in de Janskerk georga-

niseerd om extra aandacht te geven aan 

inhoudelijke onderwerpen die van belang 

zijn voor zorgdragers.  

Het Programma Digitaal Informatie- 

beheer kent een teamopbouw met speci-

alisten op informatiemanagement, IT en 

archiefwetenschap. Daarmee heeft het 

programma ook intern kunnen adviseren 

en ondersteunen bij het verbeteren van 

de informatiehuishouding.

I WIJ ZIJN ER VOOR ONZE OVERHEDEN

Foto: Kraan bij de stapelplaats van  
de betonblokkenfabriek in IJmuiden,  
Pieter Oosterhuis, ca. 1870.
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Bezoekers  
Vanwege de lockdowns was het publieks-

centrum in de Janskerk grote delen van 

het jaar gesloten voor bezoekers. Binnen 

de mogelijkheden is er zo goed mogelijk 

doorgewerkt aan de dienstverlening ge-

richt op het publiek. Dit gebeurde door het 

beantwoorden van informatievragen via 

de e-mail, de chat, het online publiceren 

van gedigitaliseerde bestanden en de 

scannen-op-verzoek-service. Voor urgen-

te informatieverzoeken werden afspraken 

op maat aangeboden.

Digitalisering, online bereikbaarheid en di-

gitale toegankelijkheid waren des te meer 

van belang. De chaturen zijn vanwege de 

sluiting van de studiezaal uitgebreid. Van-

af maart konden bezoekers doordeweeks 

iedere ochtend via deze service korte 

vragen stellen. Ook op de woensdag- en 

vrijdagavonden was de chatservice zoals 

gebruikelijk bereikbaar. In december is ge-

start met een test bij de chat waarbij een 

samenwerking met andere archiefinstel-

lingen in de regio werd aangegaan. Deze 

samenwerking bestaat uit het NHA, het 

Regionaal Archief Alkmaar, het Gemeente-

archief Zaanstad, het Westfries Archief en 

het Waterlands Archief.

Het idee achter de test in de gezamen-

lijke chatservice is dat bezoekers vragen 

kunnen stellen over meerdere regio’s in 

Noord-Holland, waardoor bezoekers nog 

beter op weg geholpen kunnen worden. 

In 2020 zijn er 2622 (2019: 504 in minder 

uren) chatgesprekken gevoerd. 

DEPOTKAST 
Verhalen uit de archieven worden graag  

gedeeld met het publiek. In oktober 2020  

werd de podcast Depokast gelanceerd  

met de eigen website depotkast.com.  

In deze podcast staan bijzondere archief- 

stukken, die bewaard worden in de depots, 

centraal. Iedere aflevering ontvangen de 

presentatoren, medewerkers Lise Koning en 

Jan Kruidhof, een gast die vertelt welk verhaal 

schuilgaat achter een bijzonder archiefstuk. 

Luisteraars kwamen zo bijvoorbeeld meer  

te weten over de eerste grote blunder uit  

de Nederlandse rechtspraak en geheime  

Sovjet-kaarten van Haarlem en Velsen.  

De gasten zijn collega’s, historici en schrijvers, 

maar ook archeologen en bezoekers komen 

aan het woord. Tot nu toe zijn de afleveringen 

samen meer dan 1.200 keer beluisterd en  

dat aantal blijft, mede dankzij aandacht in  

de media, steeds verder groeien. In 2021  

volgen nieuwe afleveringen.

II

WIJ ZIJN ER VOOR  
ONS PUBLIEK
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In oktober werd bekend dat de  
tentoonstelling ‘Drukkerij van waarde’ 
over Joh. Enschedé, met dank aan 
Studio Louter en ontwerper Todd van 
Hulzen, platinum bij de Muse Design 
Awards heeft gewonnen. 

Educatieve workshop in de  
tentoonstelling over drukkerij 
Joh. Enschedé in de Janskerk.



GEDIGITALISEERD EN ONLINE 
In 2020 is een groot aantal bestanden 

gedigitaliseerd, die in de loop van 2021 

online zullen komen:

> Archieven van notarissen gevestigd in 

Haarlem, Nieuwer-Amstel, Uithoorn en 

Thamen (ca. 171.000 scans, online in 2021). 

> Overlijdensaktes Burgerlijke Stand  

1961-1970, deze worden openbaar in 2021. 

> Uit de krantencollectie Haarlems  

Dagblad en IJmuider Courant 1961-1980, 

en Nieuwe Haarlemsche Courant (publi-

catie in 2021). Van deze katholieke krant 

heeft het NHA de enige complete editie. 

> In het kader van het project ‘Foto-

grafisch Geheugen’ is gestart met het 

digitaliseren van de gehele collectie van 

Fotopersbureau De Boer, een collectie 

bestaande uit maar liefst 2.000.000  

fotonegatieven. De digitalisering gebeurt 

op een innovatieve manier, waarmee 

op een geautomatiseerde wijze 15.000 

opnames per dag worden gemaakt.  

In 2021 wordt de digitalisering afgerond 

en in 2022 zullen de resultaten van dit 

megaproject online komen.

Activiteiten en tentoonstellingen  
Dit jaar stonden veel activiteiten en  

tentoonstellingen op het programma. 

Helaas konden, zoals bij de meeste  

culturele instellingen, de fysieke activi-

teiten niet doorgaan. Begin van het jaar 

waren wel nog de tentoonstellingen  

‘Van Groot naar Klein naar Groot.  

Hedendaagse illustratoren in dialoog  

met de rijke collectie Enschedé’ en ‘Mooi 

Marginaal’ (met de 53 mooiste Neder-

landse en Vlaamse marginale drukwerken 

uit de periode 2012-2017) te zien. 

Klaartje Pompe, hoofd publiek van het 

NHA, hield vlak voor de eerst lockdown, 

op 8 maart ter gelegenheid van inter-

nationale vrouwendag een lezing in de 

Janskerk over Gerda Kurtz, de eerste 

vrouwelijke gemeentearchivaris van 

Haarlem. Een aantal bijeenkomsten is in 

kleine kring gerealiseerd zoals de over-

handiging van het dagboek van Miep 

Diesel ‘Bakvis in oorlogstijd’ door bur-

gemeester Jos Wienen aan haar dochter 

Hilde van Garderen op 30 april. Ook 

heeft er in samenwerking met ander-

halfmeterconcerten.nl op zondag 27 juni 

een concert met Aart Bergwerff & Raaf 

Hekkema plaatsgevonden en op zon-

dag 9 augustus speelde Jeroen Dupont 

meesterwerken van Bach en Paganini. 

II

 2020 2019 2018

Studiezaal (gedeeltelijk gesloten)    
Bezoeken 2.422 5.089 6.569 
Bezoekers 1.178 2.087 2.473 
 
Bezoeken Janskerk (gedeeltelijk gesloten) 3.745 8.140 19.722 
waarvan scholieren 271 1.538 1.364 
 
Chat 2.622     
 
Scannen op verzoek  346.535 scans     
 1.463 inventarisnummers 
Website NHA       
Bezoeken 493.321 380.939 394.610 
Bezoekers 262.927 207.018 223.488* 
 
Website Krantenviewer       
Bezoeken 188.596 193.391 203.212 
Bezoekers 127.638 135.755 141.591* 
 
WieWasWie       
Bezoeken 884.761 774.449 776.914 
Bezoekers 204.346 178.937 172.458*   
 
Geschiedenislokaal       
Bezoeken 51.795 37.972 28.410 
Bezoekers 43.838 32.190 23.898* 
 
Dienstverlening aan bezoekers 
Verzoeken om inlichting, reproducties  
en uitleningen (schriftelijk en via e-mail) 835 1.433 1.381 
ontheffing beperkt openbaar 257 176 207 
 
Externe uitleningen       
voor raadpleging elders       
waarvan aan archiefvormer 89 107 110 
 
Online beschikbaar       
archiefscans (bij benadering) ca. 7 mil. ca. 4 mil. ca. 2 mil.

* berekeningsmethode google gewijzigd

Bezoekers en dienstverlening 
Dienstverlening aan het publiek

WIJ ZIJN ER VOOR ONS PUBLIEK
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Instagramvolgers
1.500

Chatgesprekken
2.622

Twittervolgers
4.292

Facebookvolgers
2.432

Abonnees 
nieuwsbrief 

3.700

493.321
bezoeken op de website

346.535
scannen-op-verzoek

 circa 

7 miljoen
archiefscans

IIWIJ ZIJN ER VOOR ONS PUBLIEK
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De verjaardag van Haarlem, in 2020  

nota bene een jubileum van 775 jaar, 

werd in heel kleine kring gevierd. In 

bijzijn van een select gezelschap sneed 

burgemeester Jos Wienen de verjaar-

dagstaart aan en onthulde de Stads-

rechten van Haarlem. Omdat deze dit 

jaar niet aan het publiek konden worden 

getoond, heeft het NHA een film ge-

maakt waarin onder anderen directeur 

Lieuwe Zoodsma het publiek meeneemt 

in de geschiedenis van de oudste docu-

menten die het NHA van de stad Haar-

lem heeft. Veel activiteiten die voort-

vloeien uit samenwerkingsverbanden 

met derden, zoals het Historisch Café 

en meerdere tentoonstellingen, werden 

naar een later moment verschoven.

IN KLEINE KRING 
En er waren meer gasten in kleine kring. 

Het NHA was op 24 september gast- 

locatie voor de KIA-bijeenkomst Infor-

matiebeheer NU, die live gestreamd 

werd vanuit de Janskerk met een 

inleiding door Commissaris van de 

Koning Arthur van Dijk. De tentoon-

stelling ‘Nieuw Licht’ met de nieuwste 

aanwinsten voor de Provinciale Atlas 

Noord-Holland werd op 19 oktober via 

een film op de social media geopend 

door Bert de Vries, directeur van het 

Stadsarchief Amsterdam, en was (in de 

periodes dat het was toegestaan) op 

afspraak te bezichtigen.

NHA OP FILM 
Gedurende het jaar is er een aantal 

films gemaakt die speciale objecten uit 

de NHA-collectie uitlichten. Zo vertelde 

conservator Alexander de Bruin in een 

vlog over de aan het NHA geschonken 

fotocollectie van fotograaf Flip Dele-

marre. Deze Haarlemse fotograaf legde 

de bevrijding van Haarlem door zijn 

lens vast. Ook de bijzondere vondst van 

de tekening van het oudste panorama 

van Stockholm werd door De Bruin 

toegelicht. Omdat de Janskerk, de pu-

bliekslocatie van het NHA, met de Open 

Monumentendagen gesloten was, kreeg 

het publiek via een film van projectleider 

Mart van de Wiel een rondleiding door 

de permanente tentoonstelling over 

drukkerij Joh. Enschedé.

WOII IN 50 FOTO’S 

In het kader van 75 jaar bevrijding stelde 

het NIOD een overzichtstentoonstelling 

samen over de Tweede Wereldoorlog 

met 100 foto’s uit het hele land. Hiervoor 

leverden diverse instellingen foto’s aan. 

Het NHA leverde hiervoor een selectie 

aan van onder meer de recent geschon-

ken foto’s van Flip Delemarre. Op 4  

mei werd bekend gemaakt dat voor de  

landelijke tentoonstelling ‘De Tweede  

Wereldoorlog in 100 foto’s’ uit de 

NHA-collectie de foto van Adrianus  

Peperkamp is gekozen die op 15 mei 

1940 op de Grote Markt in Haarlem  

werd genomen. Ook het publiek kon op 

de foto’s stemmen. Voorafgaand werden 

er workshops gegeven, waaraan ook 

medewerkers van het NHA een bijdrage 

leverden.

Provinciale Atlas Noord-Holland  
De Provinciale Atlas presenteerde in 

2020 in vijf tentoonstellingen werk uit 

de collectie. De foto-opdracht van  

Lars van den Brink ‘Oud van nu’ was 

tweemaal in Haarlem te zien; eerst in 

het Provinciehuis op de Dreef en later  

bij het ABC Architectuurcentrum.  

Daarnaast bleef de reizende tentoon-

stelling ‘200 jaar Noordhollandsch 

Kanaal’, die in 2019 opende, het hele 

jaar te zien bij het Marinemuseum in 

Den Helder. In het Huis van Hilde te 

Castricum opende vlak voor de uitbraak 

van de coronacrisis de tentoonstelling 

‘Beemstermolen. Toptechniek van  

Wereldformaat’ over de Draaiordermolen 

waarvan een aantal jaar geleden  

archeologische sporen waren gevonden. 

Tot slot opende in het najaar in de  

Janskerk de overzichtstentoonstelling 

‘Nieuw Licht’, waarbij de nieuwe  

aanwinsten van het jaar 2019-2020 

werden getoond.

IIWIJ ZIJN ER VOOR ONS PUBLIEK

Dorpshuis Zuidermeer, Lars van den Brink. Foto-opdracht 
voor de collectie Provinciale Atlas Noord-Holland.
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Educatie  
In januari verzorgde het NHA een lezing 

bij de Universiteit Utrecht over de collec-

ties en het doen van onderzoek voor circa 

150 derdejaars geschiedenisstudenten. 

In februari vond de eerste editie van een 

werkcollege over de wetenschapsarchie-

ven plaats. Het college bestond uit vijf 

bijeenkomsten in de Janskerk en is  

ontwikkeld in samenwerking met Frans  

Willem Lantink van de Universiteit 

Utrecht. Diverse gastsprekers namen een 

college voor hun rekening en als kers op 

de taart werd met Anne Kox, emeritus 

hoogleraar Geschiedenis van de Natuur-

kunde (Universiteit van Amsterdam) een 

bezoek gebracht aan het Lorentz Lab in 

Teylers Museum. 

Samen met Bevrijdingspop Haarlem en 

studenten van de Hogeschool Inholland 

ontwikkelde het NHA een wandeling  

ter ere van 75 jaar vrijheid. De vrijheids-

wandeling ging in juni van start. Aan het 

platform Geschiedenislokaal023 werden 

bronnen over de bevrijding van Haarlem 

en omstreken toegevoegd. Op de valreep 

sloot Het Utrechts Archief zich in decem-

ber aan bij het Geschiedenislokaal, een 

initiatief van het NHA (Geschiedenislokaal 

Westfriesland ging live in september).  

Dit brengt het totaal op dertien Geschie-

denislokalen.

De educatieprojecten ‘Fake News’ en 

‘Money Maker’, die aansluiten op de  

permanente tentoonstelling in de  

Janskerk over de Haarlemse drukkerij 

Joh. Enschedé, werden zeventien keer 

geboekt. Vanwege de coronamaatrege-

len zijn alle boekingen verschoven naar 

2021. In juni vond de JINC Bliksemstage 

- als eerste in de regio Kennemerland – 

digitaal plaats in het NHA. In november 

volgde de JINC Taaltrip, die eveneens is 

omgezet naar een digitaal programma. 

Tot slot is ook het programma ‘GIF it 

away!’, waarmee je een eigen stopmotion 

video kunt maken, gedigitaliseerd.  

Scholen kunnen dit programma zelf  

online uitvoeren.

Het NHA heeft ter gelegenheid van  

775 jaar Haarlem samen met Stichting 

Erfgoed Haarlem en geschiedenisdocent 

Frans van Rumpt, twee educatieve routes 

ontwikkeld. Dertien middelbare scholen 

bestelden in totaal 1840 boekjes.  

De eerste exemplaren werden door  

burgemeester Jos Wienen in ontvangst 

genomen op de verjaardag van Haarlem. 

IIWIJ ZIJN ER VOOR ONS PUBLIEK
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Zita Pels, gedeputeerde van de provincie 
Noord-Holland, in het provinciehuis met het door 
haar uitgekozen topstuk uit het NHA-depot voor 
het interview in het magazine Uitgelicht.

Communicatie  
Door het ontbreken van fysieke bijeen-

komsten en tentoonstellingen vanaf 

maart 2020 heeft de communicatie 

van het NHA vooral digitaal plaats ge-

vonden. De nadruk lag op content voor 

de NHA-website, het produceren van 

korte films, nieuwsbrieven en de social 

media. Ter gelegenheid van de 775ste 

verjaardag van Haarlem op 23 november 

heeft het NHA een grootschalige pos-

tercampagne door de stad en omstreken 

opgezet. Uiteraard was er ook een grote 

rol weggelegd in het coronaveilig maken 

van de publiekslocatie en intern voor de 

collega’s in de kantooromgeving en in de 

berichtgeving rond de maatregelen. 

Er zijn twee uitgaven van het magazine 

Uitgelicht verschenen, met topstukken 

uit de NHA-collectie van onder anderen 

Zita Pels, gedeputeerde van de provincie 

Noord-Holland, en met interviews met 

Jaap Pop, oud-burgemeester van Haar-

lem, en Jos van Kemenade, oud-minister 

van Onderwijs en oud-commissaris van 

de Koningin, een artikel met topstukken 

uit de eigen collectie en veel informatie 

over en beeld van (nieuwe) objecten  

uit de collectie. 

NHA IN DE PERS EN SOCIAL MEDIA 

Medewerkers van het NHA waren  

meerdere keren bij Haarlem105 op  

de radio horen en bij NHNieuws te zien.  

Het NPO2-programma Verborgen  

Verleden maakte een uitzending met 

parlementair journalist Ferry Mingelen, 

die bij het NHA in zijn familiegeschiedenis 

dook. Ook het SBS-programma VT wonen 

kwam een kijkje nemen in bouwdossiers 

uit de NHA-depots.  

Het Haarlems Dagblad besteedde aan-

dacht aan de fotocollectie Flip Delemarre, 

de Stadsrechten, de tentoonstelling 

‘Nieuw Licht’, de verjaardag van Haarlem 

en de digitalisering van fotocollectie 

Fotopersbureau De Boer en publiceerde 

over de unieke aanwinst van het familie-

album van verzetsheldin Hannie Schaft. 

Dit album werd ook gepresenteerd in de 

NOS-uitzending ‘100 jaar Hannie Schaft’ 

op 29 november. Het bericht hierover 

werd gedeeld in diverse nationale media, 

zoals de NOS, het AD, RTLnieuws en  

nu.nl, en in regionale en lokale media.  

Het project waarin samengewerkt wordt 

met het Brabants Historisch Informatie 

Centrum (BHIC) ‘Criminaliteit in oorlogs-

tijd’, waarin tekstherkenningstechnieken 

toegepast worden op rechtbankarchie-

ven, kreeg uitgebreid aandacht in onder 

meer de Volkskrant. De fotocollectie Flip 

Delemarre verscheen in de Margriet,  

IIWIJ ZIJN ER VOOR ONS PUBLIEK
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Oneindig Noord-Holland  
Het Het digitale verhalenplatform  

Oneindig Noord-Holland besteedde in 

2020 aandacht aan provinciale monu-

menten en hun bewoners, introduceerde 

een historische kalender en koppelde  

de bestaande verhalen aan geografische 

locaties. Iedereen kan nu op basis van  

de eigen actuele locatie beschikbare 

verhalen over de directe omgeving bekij-

ken op de kaart. In 2020 verschenen 120 

nieuwe verhalen, 286 nieuwsartikelen, 

218 activiteiten en 33 video’s op Oneindig 

Noord-Holland. Daarnaast zijn veel be-

staande verhalen opnieuw geredigeerd 

en gedateerde verhalen verwijderd.  

Ook heeft Oneindig Noord-Holland een 

start gemaakt met het afstoten van  

verouderde wandel- en fietsroutes.  

De verwijdering van bijbehorende 

QR-bordjes is in goede handen van het 

Wandelnetwerk Noord-Holland.

De website werd bezocht door 308.710 

individuele bezoekers, die samen zorgden 

voor 614.402 paginaweergaven. Eind 

2020 had Oneindig Noord-Holland 6341 

volgers op Facebook, 3646 volgers op 

Twitter en 839 volgers op Instagram.  

Op de wekelijkse nieuwsbrief waren  

eind 2020 515 mensen geabonneerd.

IIWIJ ZIJN ER VOOR ONS PUBLIEK
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aan de foto-opdracht voor de Provinciale 

Atlas Noord-Holland die dit jaar aan Lars 

van den Brink was vergeven, werd in NRC 

Handelsblad uitgebreid aandacht besteed. 

In samenwerking met het Haarlems  

Dagblad wordt er online in de reeks  

‘Bewegend Verleden’ elke maand een  

bijzonder historisch filmpje uit de 

NHA-collectie vertoond. 

Conservator Alexander de Bruin lichtte 

voor HRLM, de gratis glossy van Haarlem, 

‘pareltjes’ uit de collectie toe, waaronder 

een lofdicht uit de 18e eeuw door Pieter 

Toorenburg, de historische fotocollectie 

van Henk Valks, en de plannen voor  

een nieuwe Schouwburg in Haarlem  

in de 18e eeuw. Oud-conservator van  

de Oude Boekerij en Bijzondere Collecties, 

Anneke van den Bergh, vertelde over  

een toverboek, gedrukt door drukkerij 

Joh. Enschedé.

Het NHA wordt goed gevolgd op de social 

media. De aantallen stegen ten opzichte 

van 2019 (Instagram: 1.500 (1.300),  

Twitter 4.292 (4.085), Facebook 2.657 

(2.432) volgers). Er werden acht externe 

nieuwsbrieven verstuurd aan gemiddeld 

3.700 abonnees en er zijn regelmatig 

interne nieuwsbrieven verstuurd. 

Op 2 december organiseerde Oneindig 

Noord-Holland in samenwerking met 

MOOI Noord-Holland en NMF Erfgoedad-

vies het tweede Erfgoed Matinee voor 

historische verenigingen, waaraan rond 

de veertig mensen van verschillende 

erfgoedorganisaties deelnamen.  

Onderwerpen zoals de Omgevingswet, 

het digitaliseren van de collectie en hoe 

je je onmisbaar maakt als historische 

vereniging kwamen hier aan bod.

In 2020 bestond de UNESCO 75 jaar. 

Daarom droeg ook de Janskerk de 

blauwe vlag in oktober als beheerder 

van UNESCO werelderfgoed. Een van 

de archieven die is opgenomen in het 

Memory of the World Register van 

UNESCO is de zogenaamde Nachlass 

van filosoof Ludwig Wittgenstein.

Busstation Knooppunt Schiphol-Noord,  
Lars van den Brink. Foto-opdracht voor de 
collectie Provinciale Atlas Noord-Holland.
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Veel medewerkers van het NHA hebben 

het thuiswerken aangegrepen voor het 

oppakken van enkele projecten. Zo zijn 

diverse oude papieren toegangen inge-

voerd in het collectiebeheersysteem en is 

achter de schermen de presentatie van de 

NHA-beeldbank geoptimaliseerd. Sinds de 

zomer is de voorbereiding gestart van het 

verhuizen van bijna 2 km rijksarchieven 

naar het nieuwe rijkshulpdepot in Emmen. 

Hiervoor moesten deze archieven worden 

omgepakt en geregistreerd.

 

Toegankelijkheid  
Van de Burgerlijke Stand zijn 15.305  

huwelijksaktes uit de periode 1933-1942 

gepubliceerd met nadere toegang. Het 

betreft de gemeentes Haarlem, Haarlem-

mermeer, Uithoorn, Velsen, Wijk aan Zee 

en Duin en Zandvoort. 

Met de gemeente Haarlem werden voor-

bereidende werkzaamheden getroffen om 

de beschikbaarstelling van overgedragen 

en gedigitaliseerde bouwdossiers op ver-

zoek te kunnen leveren. In 2021 neemt 

het NHA de dienstverlening aan burger 

en ambtenaar rond deze bouwdossier-

bestanden over. In 2020 zijn in totaal 75 

(2019: 71) inventarissen/plaatsingslijsten 

gemaakt (inclusief 43 (2019: 19) aanvul-

WIJ ZIJN ER VOOR 
ONZE COLLECTIE 

DE IJSBERG ZICHTBAAR MAKEN 

In het lopende project ‘De ijsberg zicht-

baar maken’ werkt het NHA samen met 

het Nationaal Archief aan het doorzoek-

baar maken van handgeschreven docu-

menten. Daartoe wordt een computer 

getraind om handschriften geautoma-

tiseerd om te zetten tot doorzoekbare 

tekst (Handwritten Text Recognition).  

De techniek wordt onder andere toe-

gepast op circa 400.000 scans van 

de Haarlemse notariële archieven uit 

de 19e eeuw. In 2020 zijn de door de 

computer gegenereerde transcripties in 

ruwe vorm, als open data gepubliceerd 

op het platform Zenodo.  

Het eindresultaat van het project,  

de publiek toegankelijke projectweb-

site zoekinstranscripties.nl, waarin de 

archieven kunnen worden doorzocht, 

wordt medio mei 2021 gepubliceerd. 

lingen op al bestaande inventarissen/

plaatsingslijsten). Deze zijn gemaakt door 

medewerkers van het NHA, door derden 

en door vrijwilligers onder begeleiding 

van het NHA. In 2020 is in totaal is 709,25 

(2019: 340,75) strekkende meter archie-

ven toegankelijk gemaakt.

Een student van de Reinwardt Academie 

heeft in het restauratie-atelier stage 

gelopen. Zij is begonnen met het herver-

pakken en herordenen van de Collectie 

Verzamelde Charters, zodat de charters 

beter en compacter verpakt zijn en beter 

vindbaar. Door de eerste lockdown in het 

voorjaar heeft zij het project helaas niet 

kunnen afronden. 

Er is een begin gemaakt met het restau-

reren en herverpakken van de ontwerp-

tekeningen van glasatelier Bogtman,  

en de voorbereidingen zijn getroffen van 

de inhuizing van de archieven van de 

gemeente Haarlemmermeer.

Preventie en conservering  
Het hele jaar door werd er aan deze  

projecten gewerkt:

> Controle van het klimaat en de reinheid 

van de depots op de Kleine Houtweg en 

de Jansstraat, ook tijdens de lockdown. 

> Materiële verzorging van de nieuwe 

aanwinsten van de Kennemer Atlas en 

Provinciale Atlas. 

> Op formaat en nummer bergen van  

de Kennemer Atlas. Inmiddels zijn de  

XL- en de G-formaten omgepakt.  

> Ongeveer 80 meter archiefmateriaal  

is beter verpakt en geëtiketteerd.  

> In samenwerking met collega’s zijn 

archiefstukken voorbereid voor de  

scannen-op -verzoek -service. 

> De materiële verzorging van een 

groot aantal nieuwe particuliere  

archieven is opgepakt. Zo is begonnen 

met het verpakken van het archief van 

Van der Steur. 

> Conservering van de collecties van  

de Oude Boekerij. 

> Voorbereiding van bruiklenen onder 

meer aan 37PK, Huis van Hilde en  

Regionaal Archief Zutphen.

15.305
huwelijksaktes

strekkende 
meter archieven 

709,25

75
inventarissen
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Aanwinsten  
ARCHIEFCOLLECTIE 

Het NHA heeft in 2020 657,85 (2019: 

446,95) strekkende meter archieven ver-

worven. Onderverdeeld in 582,90 (2019: 

301,75) strekkende meter van overheden 

en 74,95 (2019: 145,20) strekkende meter 

van particuliere organisaties en perso-

nen. In dit jaar werd 1,90 (2019: 0,00)  

strekkende meter archief in beheer 

 overgedragen. 

 

BEELDCOLLECTIE 

Het NHA heeft in 2020 in totaal 1.135 

objecten verworven voor de beeldcol-

lecties door schenking, overbrenging 

of aankoop. Daarnaast is de collec-

tie van de Stichting Provinciale Atlas 

Noord-Holland, die beheerd wordt door 

het NHA, uitgebreid met 75 objecten.

Provinciale Atlas Noord-Holland 

50 prenten en tekeningen in 21 inventa-

risnummers. 25 foto’s van Heleen Peeters 

in het kader van de jaarlijkse foto- 

opdracht. Het thema was ‘Piramiden  

in de Polder’ en is een ode aan  

de stolpboerderijen. 

NHA losse aanwinsten 

3 kaarten; 4 technische tekeningen;  

15 prenten en tekeningen; 65 foto’s  

in 54 inventarisnummers; 2 prentbrief-

kaarten; 2 posters/affiches; 6 diaseries; 

104 glasnegatieven.

Collecties 

Er werden 3 collecties geschonken.  

Van Flip Delemarre, twee negatievenal-

bums met o.a. 402 onbekende opnamen 

van de bevrijding van Haarlem, het  

fotoalbum met 126 baby- en jeugdfoto’s 

van Hannie Schaft en haar familie en  

de collectie van het echtpaar Bob en 

Auke Tadema–Sporry, met 406 objecten, 

manuscripten en originele illustratiete-

keningen van hun publicaties o.a. over 

het oude Egypte en reizen naar Noord- 

en West-Afrika. 

 

AUDIOVISUELE COLLECTIE 

Er werden 4 interviews aan het Oral 

History-project toegevoegd met 

oud-burgemeesters van Velsen (Anneke 

van Dok, Fons Hertog en Peter Cammae-

rt), en met Cornelis Mooij, onder meer 

oud-wethouder van Haarlem en oud- 

gedeputeerde van Noord-Holland.

BIBLIOTHEEKCOLLECTIE 

De bibliotheek werd uitgebreid met  

96 aanwinsten. Ook werd de publieks-

catalogus verrijkt met enkele honderden 

beschrijvingen van artikelen uit tijd-

schriften en verzamelbundels.

HANNIE SCHAFT 

Het familiealbum van Hannie Schaft 

dat door een direct familielid werd 

geschonken, is in meerdere opzichten 

bijzonder en biedt een nieuw inzicht in 

het jonge leven van de verzetsstrijder. 

Men ziet haar op de foto’s opgroeien 

vanaf vlak na haar geboorte in 1920 

tot in de jaren dertig, dus ver voordat 

zij toetrad en deelnam aan het ge-

organiseerd verzet tijdens de Duitse 

bezetting. Bijzonder waardevol is dat 

bijna alle foto’s zijn voorzien van date-

ringen en annotaties. Een van de belang-

rijke aspecten van het fotoalbum is dat 

we Hannie - eigenlijk Jannetje Johanna, 

roepnaam Jo - vooral zien in gezins- 

verband met haar ouders Pieter Schaft,  

leraar op de Rijkskweekschool, Aafje 

Talea Schaft-Vrijer en haar oudere zusje 

Annie. Het album kan digitaal worden 

doorgebladerd op de website.

657,85
strekkende 
meter archief 

582,90
overheden

74,95
particuliere 
organisaties

1.135
objecten voor 
de beeldcollectie

75
objecten voor de 
Provinciale Atlas 
Noord-Holland96

aanwinsten voor 
de bibliotheekcollectie

Oral-History 
interviews

4
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Kinderen op een Canadese  
vrachtwagen bij Hotel Fünckler  
in Haarlem, Flip Delemarre, 1945.



IN BRUIKLEEN 

Voor de tentoonstelling over Gerrit van 

Dijk in het Platform voor kunsten 37PK 

in Haarlem werden 20 door Gerrit van 

Dijk bewerkte enveloppen uitgeleend. 

Daarnaast gebruikten de tentoonstel-

lingsmakers tientallen reproducties 

van het werk van Gerrit van Dijk uit  

de collectie van het NHA om een indruk 

te geven van de grote omvang van  

zijn oeuvre. 

 

In Huis van Hilde in Castricum werd 

in het voorjaar in de tentoonstelling 

‘Beemstermolen, toptechniek van  

wereldformaat’ een dertiental werken 

uit de Provinciale Atlas getoond.

In het Regionaal Archief Zutphen werd 

ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding 

de tentoonstelling ‘WY ZYN VRY -  

75 jaar bevrijding gemeente Zutphen’  

georganiseerd. Hierin was een journaal 

uit het archief van de Directie van het 

Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch  

te Castricum (Bakkum) te zien.

Met 15 objecten is een bijdrage  

geleverd aan de nieuwe vaste tentoon-

stelling ‘Allemaal Haarlemmers’ in  

Museum Haarlem.

Depotcapaciteit  
Totale depotcapaciteit locatie Jans-

straat: 12,8 km, in gebruik: 11,7 km 

Totale depotcapaciteit locatie Kleine 

Houtweg: 43,2 km, in gebruik: 40,2 km. 

 

 

Historisch Archief  
Haarlemmermeer  
Aan de studiezaal in Hoofddorp zijn 19 

(2019: 68) bezoeken gebracht. Vanaf 16 

maart is de studiezaal in het Raadhuis 

gesloten en de rest van het jaar niet 

meer opengegaan vanwege de uitbraak 

van de COVID-19-pandemie. 

Vanwege de plannen van de Gemeente 

Haarlemmermeer om op de plek van het 

Raadhuis een nieuwe gemeentehuis te 

gaan bouwen is de beslissing genomen 

het Historisch Archief Haarlemmermeer 

te verhuizen naar de depots van het 

NHA. In oktober heeft een eerste proef-

verhuizing plaatsgevonden.

Het Historisch Archief Haarlemmermeer 

heeft één schenking van beeldmateriaal 

ontvangen en twee archieven verworven 

waarvan één schenking en één bruik-

leen. De bruikleen betreft het archief van 

Stichting De Cruquius, 1934-2012. Voor de 

bibliotheek is één titel verworven. Er zijn 

twee archieven toegankelijk gemaakt door 

middel van een inventaris of plaatsingslijst.
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CORONA IN BEELD 

Omdat het NHA dit uitzonderlijke jaar 

in het collectieve geheugen vast wil 

leggen heeft de stadsfotografe van 

het NHA het veranderende stads-

beeld van Haarlem gefotografeerd 

voor de ‘Corona in beeld’ – collectie. 

Zij maakte series van contact op 

afstand, thuisblijven/werken/leren, 

Hou vol! en andere boodschappen en 

fotografeerde evenementen. Ook het 

publiek werd opgeroepen om foto’s 

in te zenden met name van sociale 

initiatieven en sociaal contact.

De Black Lives Matter- demonstratie  
in de Haarlemmerhout in juni,  
Vannessa Timmermans.
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Organisatie en  
personeelsontwikkeling  
Dit jaar heeft de samenleving en daarmee 

ook de organisatie voor grote uitdagin-

gen gesteld. Het was nodig om snel om  

te schakelen naar een heel andere manier 

van werken en samenwerken, digitaal en 

op afstand. De voorzieningen voor digi-

taal werken bleken goed op orde te zijn. 

De publieksruimten en kantoorpanden 

werden voorzien van maatregelen en 

aanwijzingen voor veilig werken in aan-

sluiting op de coronamaatregelen.  

Gezond blijven werken in de thuisom-

geving was een uitdaging. De koffietafel 

maakte plaats voor meer individuele 

gesprekken. De hele organisatie heeft de 

schouders eronder gezet om de ambities 

voor 2020 in aangepaste vormen door te 

laten gaan. De coronamaatregelen heb-

ben de doorontwikkeling van het nieuwe 

werken naar hybride werken (werken 

op kantoor als ontmoetingsplaats en 

thuiswerken) versneld en er konden leer-

zame conclusies worden getrokken hoe 

de werkwijzen en –processen ook in de 

toekomst goed kunnen aansluiten op  

het hybride werken. 

WIE ZIJN  
WIJ?

HET NIEUWE HYBRIDE WERKEN IN 2020 

De afgelopen jaren heeft het NHA met 

zijn personeelsbeleid en leiderschap  

ingezet op het nieuwe werken. Het beleid 

is gericht op het ervaren van eigen ver-

antwoordelijkheid met meer zelfsturing 

en tijd- en plaatsonafhankelijk werken  

en invloed op ontwikkeling, inzetbaar-

heid en resultaten halen. Het doel is te 

– blijven - groeien naar een organisatie 

met vitale, zelfbewuste medewerkers die 

werken vanuit hun talent en in samenspel 

met de omgeving hun professionaliteit 

flexibel en effectief kunnen inbrengen. 

In 2020 zijn de ontwikkelgesprekken 

uitgesteld naar het volgende jaar.  

Reflecteren op je loopbaan bleek geen 

passende combinatie in een jaar waar 

alles om het hier en nu draait. Op de  

locaties werd doorgegaan met het  

werken aan ruimte voor flexibele werk- 

en ontmoetingsplekken. 

DOORONTWIKKELING  

DIGITAAL INFORMATIEBEHEER 

In 2019 is het NHA gestart met het 

werken in een programma bij afde-

lingoverstijgende onderwerpen die van 

groot belang zijn voor de ontwikkeling 

van NHA-diensten en -producten.  

In 2020 is het werkterrein digitaal  

informatiebeheer nader onder de loep 

genomen met inbegrip van de kennis, 

kunde en vaardigheden van mede- 

werkers die hiervoor nodig zijn.  

Ten behoeve van het Programma  

Digitaal Informatiebeheer werden in 

2020 een aantal nieuwe vacatures 

opengesteld en een aantal (deel)op-

drachten geformuleerd. De organieke 

positie van de functies binnen het  

programma maakt deel uit van de 

vraag of de organisatie ook voor de 

toekomst nog goed ingericht is voor  

de rollen en taken van het NHA. Het 

definitieve antwoord op deze vraag 

dient voor de afloop van het programma 

in september 2022 te zijn gegeven.

LEREN EN ONTWIKKELEN 

Ook in 2020 hebben de medewerkers 

van het NHA vanuit alle vakgebieden 

deelgenomen aan digitale netwerkbijeen-

komsten en platforms voor kennisdeling. 

Het NHA heeft medewerkers ook in staat 

gesteld langdurige vakopleidingen te 

volgen. Daarnaast werden er interne op-

leidingen georganiseerd. De ‘Week van de 

mobiliteit’ in samenwerking met 24 over-

heidsorganisaties in de omgeving Haarlem 

is in goed overleg niet doorgegaan.  

 

CAO EN ARBEIDSRECHT 

In 2019 heeft het NHA zich  

aangesloten bij de nieuw opgerichte 

werkgeversvereniging WSGO, de  

Werkgeversvereniging voor Samenwer-

kende Gemeentelijke Organisaties.  

Deze werkgeversvereniging werkt nauw 

samen met de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten (VNG). De realisatie en vast-

stelling van de nieuwe cao Samenwer-

kende Gemeentelijke Organisaties (SGO) 

heeft begin 2020 plaatsgevonden.  

De cao SGO, die met de invoering van de 

Wet normalisering rechtspositie ambte-

naren (Wnra) de nieuwe cao wordt,  

zal pas in 2021 volledig tot stand komen.  
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Conserveringsadviseur Frederike  
Leffelaar maakt in het restauratieate-
lier een boek vrij van schimmelsporen.

Filmopnames voor de ‘Stadsrechten-
film’. Sophie Koster filmt directeur 
Lieuwe Zoodsma.

Stadsfotografe Vannessa  
Timmermans aan het werk in Haarlem.

36

Lise Koning met  
Ferry Mingelen bij  
de opnamen voor  
‘Verborgen verleden’.
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In de tussentijd is het wel mogelijk de 

nieuwe cao rechtsgeldig toe te passen 

voor de medewerkers. 

 

FORMATIE, BEZETTING EN INHUUR 

Het jaar 2020 was een jaar van het  

zoeken naar verbinding, contact en goed 

afstemmen met elkaar, vaak vanuit een 

werkplek thuis. De komst van een 11-tal 

nieuwe collega’s en het vertrek van een 

8-tal collega’s vanwege diverse uiteenlo-

pende omstandigheden trok een zware  

wissel op de beschikbare capaciteit voor 

de staf Personeel en organisatie. 

Eveneens door uiteenlopende omstandig-

heden, waaronder de keuze dat er binnen 

het Programma Digitaal Informatiebeheer 

niet louter formatieve medewerkers 

kunnen worden geplaatst, hebben er 26 

medewerkers via een uitzend- of bemid-

delingsbureau en via een ZZP-contract 

bij het NHA gewerkt.

Betreurenswaardig was het overlijden 

van collega Marian de Haan, na een  

slopende ziekte.

Op 31 december 2020 was de bezetting 

41,38 fte (31 december 2019: 39,74 fte) 

met in totaal 49 medewerkers in dienst. 

De vastgestelde formatie van het NHA is 

in 2020 gegroeid naar 44,68 fte.  

STAGIAIRS  

Gedurende het jaar zijn er wederom  

enkele scholieren en studenten van onder 

meer de Reinwardt Academie en de  

Hogeschool en Universiteit van Amsterdam 

voor een korte kennismakingsstage en/of 

een langer durende stage geweest.  

 

VRIJWILLIGERS 

De vrijwilligers werken steeds meer  

online en ontsluiten met veel toewijding 

en geduld persoons- en andere gegevens.  

In 2020 is het bestand online historische 

persoonsgegevens gegroeid met 117.500 

records, waaronder de gegevens uit het 

bevolkingsregister Haarlemmermeer.

In december is gestart met het vrijwilli-

gersproject ‘Fotografisch Geheugen:  

de reportages van Fotopersbureau  

De Boer’. Via het crowdsourcingplatform 

velehanden.nl koppelen vrijwilligers de 

persfoto’s, verzameld op fotorolletjes, 

aan de bijbehorende beschrijvingen  

van de reportages van de fotografen. 

Ongeveer 400 vrijwilligers hadden zich  

op 31 december aangemeld.  

Het project ‘Fotografisch Geheugen’  

loopt tot en met 2022 en heeft niet alleen 

ten doel om alle 2.000.000 foto’s van 

Fotopersbureau De Boer online te  

publiceren, maar ook om deze door 

middel van beeldherkenningstechnieken 

doeltreffender te kunnen doorzoeken.  

Zodat bijvoorbeeld met één klik alle 

beelden van autoraces of winkelpanden 

zichtbaar worden of oude foto’s automa-

tisch worden gedateerd door de computer. 

Om dit te bereiken start in 2021 een 

project waarin samen met het publiek 

een computerbrein wordt getraind. 

In samenwerking met het Netwerk  

Oorlogsbronnen zijn vrijwilligers begon-

nen met het invoeren van de gegevens 

van de ‘Doodsoorzaken-briefjes’ van 

Haarlem 1940-1945. Deze bron van 

doodsoorzaken is in Haarlem bewaard, 

terwijl elders vaak deze gegevens  

vernietigd zijn. Juist deze gegevens voor 

de oorlogsperiode geven bijzondere  

informatie voor onderzoek.

 

Ondernemingsraad 
SAMENSTELLING 
De Ondernemingsraad van het NHA  

bestond in 2020, net als in 2019, uit  

Marcel Leechburch Auwers (voorzitter), 

Bart Blesgraaf (vicevoorzitter) en Harco 

Gorter (secretaris). 

 

OVERLEG 

Gedurende 2019 is zes maal regulier 

overleg gevoerd met de bestuurder,  

op 25 september vond een algemene 

overlegvergadering plaats waarbij  

namens het bestuur Boudien Glashouwer 

aanwezig was.  

 

 

NHA als groen bedrijf  
Op 16 december 2020 vond de tweejaar-

lijkse keuring plaats van het NHA op het 

gebied van duurzame bedrijfsvoering. 

Hierbij kijkt Green Key (een organisatie 

die certificaten toekent aan bedrijven en 

instellingen die serieus en controleerbaar 

bezig zijn met duurzaamheid en maat-

schappelijk verantwoord ondernemen) 

onder meer naar de genomen maatre-

gelen om het energie- en waterverbruik 

te verminderen, afvalscheiding, de toe-

gepaste schoonmaakmiddelen en het 

horeca-aanbod. Uitkomst van de keuring 

was een gouden certificaat, het hoogst 

haalbare niveau. Besloten is om niet  

langer twee afzonderlijke certificaten aan  

te vragen voor de locatie Jansstraat  

en voor de locatie Kleine Houtweg.  

Green Key legt de lat telkens een stukje 

hoger, dus het NHA-Green Team blijft 

werken aan verdere verduurzaming  

van de bedrijfsvoering.
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V

Organisatie en  
personeelsontwikkeling  
Het NHA is een gemeenschappelijke  

regeling van de rijksoverheid (ministerie 

van OCW), de gemeente Haarlem en de 

gemeente Velsen. Het NHA heeft dienst-

verleningsovereenkomsten afgesloten 

met de provincie Noord-Holland en met 

de gemeenten Aalsmeer, Beverwijk,  

Bloemendaal, Haarlemmermeer,  

Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uit-

hoorn en Zandvoort. Verder is de (plaats-

vervangend) directeur van het NHA 

aangewezen als archivaris bij de Veilig-

heidsregio Kennemerland (VRK),  

de Omgevingsdienst IJmond (OD IJmond), 

de Omgevingsdienst Noordzeekanaalge-

bied (OD NZKG), de gemeenschappelijke 

belastingdienst Cocensus, het Recrea-

tieschap Spaarnwoude en de gemeen-

ten Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, 

Heemskerk, Heemstede en Uithoorn.  

Tot slot beheert het NHA een aantal in 

zijn werkingsgebied gelegen polderar-

chieven voor het Hoogheemraadschap 

van Rijnland en het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier. 

BESTUUR  
EN BELEID

Het Algemeen Bestuur (AB) van het NHA 

bestaat uit zes leden: drie leden namens 

de rijksoverheid, benoemd door de  

minister van OCW, twee leden namens  

de gemeente Haarlem, onder wie qualita-

te qua de burgemeester van Haarlem  

als voorzitter, en één lid namens de  

gemeente Velsen.

Per 1 januari 2020 kende het Algemeen 

Bestuur de volgende samenstelling: 

> burgemeester Haarlem, 

dhr. drs. J. (Jos) Wienen (voorzitter) 

gemeente Haarlem 

> wethouder Cultuur Haarlem, 

mw. drs. M.Th. (Marie-Thérèse) Meijs 

gemeente Haarlem 

> wethouder Cultuur,  

dhr. R.J. (Jeroen) Verwoort  

gemeente Velsen  

> mw. B.J. (Boudien) Glashouwer  

RE RI CISA, Rijk/OCW 

> mw. drs. M.J.C. (Marianne) Heeremans 

Rijk/OCW 

>dhr. drs. C. (Cornelis) Mooij 

Rijk/OCW  
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VBESTUUR EN BELEID

MEERJARENBELEIDSPLAN 

Ondanks de beperkingen vanwege de 

coronapandemie werd er door medewer-

kers vanuit alle afdelingen in een open 

en opbouwende sfeer, samen met het 

managementteam en input vanuit het 

bestuur onder leiding van Thomas van 

Dalen Advies, gewerkt aan de realisatie 

van een nieuw en uitdagend  

Meerjarenbeleidsplan 2021-2024.  

De kernwaarden waarvoor het NHA de 

komende beleidsperiode wil staan zijn: 

betrouwbaarheid, innovatie, openheid en 

samenwerking. De redactie werd zoals 

eerder verzorgd door Margreet Windhorst  

van Raamwerk Advies en Tekst.

Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit  

3 leden: de voorzitter, dhr. J. Wienen, 

het vertegenwoordigend rijksbestuurs-

lid, dhr. C. Mooij en de vertegenwoor-

digende wethouder van de gemeente 

Velsen, dhr. R.J. Verwoort. Als secretaris 

van het Algemeen en Dagelijks Bestuur 

treedt op dhr. drs. L. (Lieuwe) Zoodsma, 

directeur van het NHA. 

UITTREDEN VAN HET RIJK 

De gezamenlijke Regionale Historische 

Centra (RHC’s) hebben onder externe 

begeleiding in de loop van dit verslagjaar 

diverse malen overleg gevoerd over  

het voorgenomen besluit van het Rijk  

om per 1 januari 2024 uit de gemeen-

schappelijke regelingen met de RHC’s  

te stappen.  
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FUNCTIONARIS  

GEGEVENSBESCHERMING (FG) 

De FG is de onafhankelijke toezicht-

houder op de naleving van de AVG (de 

privacywetgeving) die het NHA dient te 

controleren, informeren en adviseren 

over de verplichtingen die de organisa-

tie in dit kader heeft. De FG heeft hal-

verwege het jaar de werkzaamheden 

overgenomen van diens voorganger. 

Dit jaar was op privacygebied door de 

COVID-19-pandemie door de veelal 

digitale contacten een extra uitdaging. 

Het contact met de FG is minder fre-

quent geweest dan was voorzien.

Met betrekking tot AVG-compliancy 

heeft dit niet tot problemen geleid, 

mede als gevolg van de solide inrich-

ting van de organisatie in de vorige 

perioden en de alertheid van de mede-

werkers van het NHA wanneer zij met 

persoonsgegevens te maken kregen. 

Het gegeven dat zich in het afgelopen 

jaar geen beveiligingsincidenten hebben 

voorgedaan mag als een voorzichtige 

indicator van het bovenstaande worden 

beschouwd.

In het afgelopen jaar is een vervolg 

gegeven aan de uitwerking van het al 

bestaande Plan van Aanpak. Daarnaast is 

gestart met een grondige privacy-effect-

beoordeling (PIA) met betrekking tot  

het digitaal beschikbaar maken van  

de fotocollectie van Fotopersbureau  

De Boer. Ook is een nieuw protocol  

opgesteld voor het cameratoezicht  

zoals dat op een van beide locaties wordt 

toegepast. In het komende jaar wordt 

het Plan van Aanpak verder uitgewerkt. 

Tegelijkertijd wordt er aandacht gegeven 

aan bestaande en nieuwe verwerkingen 

voor het uitvoeren van PIA’s.
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STICHTING VRIENDEN VAN HET 

NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 

Door de coronamaatregelen kon het 

jaarprogramma van de Vriendenstich-

ting niet zoals gepland doorgaan. Ge-

lukkig gold dit niet voor de donateurs-

bijeenkomst op 30 januari. Deze was 

gewijd aan de splinternieuwe (vaste) 

tentoonstelling over de collectie Joh. 

Enschedé. Mart van de Wiel, projectlei-

der van deze tentoonstelling, hield een 

lezing met aansluitende bezichtiging 

van de tentoonstelling. De goed bezoch-

te bijeenkomst werd afgesloten met een 

gezellige borrel in het Archiefcafé.

De Vriendenstichting verleende subsidie 

aan een drietal boeken over Haarlem: 

Bakvis in oorlogstijd. Het dagboek van 

Miep Diesel, dat in april 2020 verscheen. 

Twee boeken verschijnen in 2021: Jan 

van Borssum Buisman. Kunst en vrij-

heid: leven en werken van een Haar-

lems beeldend kunstenaar door Willem 

Veenhoven en Joop & Ad Hoogendoorn. 

Haarlemse drukkers in verzet door Jan 

de Roos.

De Vriendenstichting kwam ook zelf met 

een tweetal uitgaven. In april verscheen 

Militaire ridderlijke orden in Nederland, 

het verslag van het op 10 december 2018 

VBESTUUR EN BELEID

Uitgangspunt daarbij is dat het uittre-

dingsproces de bestuursmatige,  

organisatorische en financiële  

toekomst van de RHC’s niet in gevaar 

mag brengen. Ook op het niveau van 

de rijksbestuurders vond er overleg 

en afstemming plaats met het Nati-

onaal Archief en het ministerie van 

OCW. Op 4 maart 2020 vond er in 

Den Haag overleg plaats door een 

delegatie van bestuurlijke partners 

vanuit de RHC-besturen (onder wie 

de voorzitter van het bestuur van  

het NHA, Jos Wienen) en een drietal 

directeuren van RHC’s met de minis-

ter van Basis- en Voortgezet Onderwijs 

en Media, Arie Slob.  

 

In opdracht van het ministerie van OCW 

voerde het onderzoeksbureau PBLQ in 

de loop van het verslagjaar een uitge-

breid onderzoek uit naar de mogelijk-

heden tot samenwerking van RHC’s ten 

aanzien van de e-Depotvoorziening, 

de duurzame voorziening voor opslag, 

beheer en raadpleging van digitale in-

formatie. Het eindrapport verscheen in 

het najaar van 2020 en onderscheidde 

verschillende mogelijkheden tot samen-

werking, met alle daaraan verbonden 

voor- en nadelen. In november 2020 

maakte het ministerie van OCW bekend 

dat vanaf het moment van uittreding  

van het Rijk uit de gemeenschappelij-

ke regelingen alle digitale informatie 

(archieven) van het Rijk direct naar het 

e-Depot van het Nationaal Archief zal 

gaan. In dezelfde brief werd bekend  

gemaakt dat vanaf het eerder genoemde 

moment van uittreden het Rijks e-Depot 

niet meer beschikbaar is voor de opslag, 

beheer en raadpleging van digitale infor-

matie (archieven) van lagere overheden 

(provincies, gemeenten, waterschappen, 

gemeenschappelijke regelingen).

gehouden symposium ‘Zevenhonderd jaar 

Janskerk Haarlem 1318-2018’. In juni 

verscheen het boekje Vijfentwintig jaar 

Stichting Vrienden van het Noord-Hol-

lands Archief 1995-2020. 

In het Haarlems Dagblad van 29 mei werd 

op een dubbele pagina aandacht besteed 

aan de Vriendenstichting. Mede hier-

door kwamen er 38 donateurs in 2020 

bij, waardoor de stichting nu 341 leden 

heeft. Nieuwe donateurs ontvangen als 

welkomstgeschenk een exemplaar van 

het boek Zevenhonderd jaar Janskerk 

Haarlem 1318-2018 en van het al  

genoemde jubileumboekje. 

Donateurs ontvangen gratis Uitgelicht, 

het magazine van het NHA dat twee keer 

per jaar verschijnt. In het juli-nummer 

was een uitgebreid interview van de hand 

van Sander van Walsum te lezen, ver-

slaggever/commentator bij de Volkskrant 

en bestuurslid van de Vriendenstichting, 

met de secretaris Wim Cerutti, in 1995 

een van de oprichters van de Stichting 

Vrienden van het Noord-Hollands Archief. 

Meer informatie is op de website van het 

NHA te vinden: noord-hollandsarchief.nl/

vrienden
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Berenjacht in Haarlem, Corona 
in beeld- collectie, Vannessa 
Timmermans, 2020.



Bijdrage overheid 

Overige opbrengsten 

 

Totaal opbrengsten  

 

Personeelskosten  

Directe kosten  

Indirecte kosten  

Inleg/opname bestemmingsreserve  

 

Totaal kosten 

 

Exploitatieresultaat

2020

€ 6.790.661  

€ 375.888 

 

€ 7.166.549 

 

€ 3.957.496 

€ 921.101 

€ 2.228.163  

€ 87.011 

 

€ 7.019.749 

 

€ 146.800

2019

€ 6.870.868 

€ 624.440 

 

€ 7.495.308  

 

€ 3.001.468 

€ 1.011.706 

€ 2.121.089 

€ 175.146  

 

€ 6.309.409 

 

€ 1.185.899

Samenvatting jaarrekening

VBESTUUR EN BELEID

Eindredactie en  
productiebegeleiding
Annabelle Arntz

Grafisch ontwerp
& illustraties
andrews&degen

Drukker
Pantheon Drukkers

Lange Veerstraat, Haarlem. 
Corona in beeld- collectie,  
Vannessa Timmermans, 2020.
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Noord-Hollands Archief
Janskerk

Jansstraat 40

2011 RX Haarlem

Kleine Houtweg 18 

2012 CH Haarlem

 

(023) 517 27 00
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