
Vrienden en Vriendinnen 
Voor een bedrag van l 15,- per jaar kunt 
u donateur van de Stichting Vrienden 
van het Noord-Hollands Archief worden. 
Uw voordelen zijn:

■ U ontvangt gratis Uitgelicht, het 
tijdschrift van het Noord-Hollands 
Archief (2x per jaar).  

■ Uitnodigingen voor lezingen, symposia, 
rondleidingen en bijzondere donateurs-
bijeenkomsten van onze stichting en 
voor het Historisch Café (4x per jaar in 
de Janskerk).  

■ Korting op historische publicaties, die mede 
door de Stichting Vrienden van het Noord-
Hollands Archief tot stand zijn gekomen. 
Deze zijn in de Janskerk verkrijgbaar.

■ U steunt in brede zin het werk van het 
Noord-Hollands Archief.  

Hoe word ik 
donateur?
Dat is heel eenvoudig! U 
kunt donateur worden van 
de Stichting Vrienden van 
het Noord-Hollands Archief 
door een bedrag van 
(minimaal) l 15,- over te 
maken op bankrekening 
NL53  INGB 0004 5492 39 
t.n.v. Stichting Vrienden 
van het Noord-Hollands 
Archief onder vermelding 
van: “nieuwe donateur” en 
niet te vergeten uw adresgegevens én uw e-mailadres.

Contactadres: 
Stichting Vrienden Noord-Hollands Archief
p.a. Jansstraat 40
2011 RX Haarlem
Zie ook: 
www.noord-hollandsarchief.nl/stichting-vrienden

Stichting 
Vrienden 
van het 
Noord-Hollands 
Archief

Word voor 15,- 
per jaar donateur 
en profi teer van
veel voordelen!



De Stichting Vrienden van het Noord-

Hollands Archief, opgericht in 1995, steunt 

in brede zin het werk van het Noord-

Hollands Archief. Met lezingen en 

rondleidingen brengt de Vrienden-

stichting het Noord-Hollands Archief 

zoveel mogelijk onder de aandacht. 

Verder worden aankopen, onderzoek 

of publicaties mogelijk gemaakt, door 

bijvoorbeeld fi nanciële steun. De minimum 

donatie bedraagt e 15,- per jaar. Het Noord-

Hollands Archief is uw steun meer dan waard!

Noord-Hollands Archief
Het Noord-Hollands Archief 

is hét historisch infor-
matiecentrum voor de 
provincie Noord-Hol-
land en de gemeenten 
Aalsmeer, Beverwijk, 
Bloemendaal, Haar-

lem, Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude, Haar-

lemmermeer, Heemskerk, 
Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, 
Velsen en Zandvoort. Naast de 

archieven van deze gemeenten 
bevinden zich in het Noord-Hollands Archief particuliere 
archieven, zoals van kerkgenootschappen, bedrijven, 
verenigingen en families, maar ook de archieven van het 
bestuur van de provincie Noord-Holland en provinciale 
diensten en van rijksinstellingen en rijksdiensten in 
Noord-Holland. Ook notariële en rechterlijke archieven 
zijn er te vinden, naast vele voor genealogisch onder-
zoek belangrijke bronnen.  

Voor wie wil weten hoe het was
Het Noord-Hollands Archief is een culturele schat kamer 
van formaat en allure, met ruim 2.500 archieven en 

collecties, die in totaal meer dan 
50.000 strekkende meter archief be-
slaan. Veel archieven zijn ook digitaal 
te raadplegen en gratis te downloaden. 
De bibliotheek telt bijna 60.000 titels. 
Aan beeldmateriaal (foto’s, negatieven, 
kaarten, plattegronden, prenten, teke-
ningen, prentbriefkaarten) zijn zo’n 
4,5 miljoen stuks aanwezig, waarvan 
er circa 250.000 op internet zijn te 
raadplegen en gratis zijn te downloa-
den. Het Noord-Hollands Archief is voor 
iedereen gratis toegankelijk en dé plek 
voor wie wil weten hoe het was. 

Het publiekscentrum van het Noord-Hollands Archief is 
gevestigd in de fraai gerestaureerde en verbouwde Jans-
kerk, Jansstraat 40, 2011 RX Haarlem tel. 023-5172700. 
Op de tweede locatie, Kleine Houtweg 18, 2012 CH 
Haarlem, berust het overgrote deel van de archieven. 
Ook bevinden zich hier onder meer de restauratieafde-
ling, audio en visuele collecties en een studiezaal.
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