Wilt u weten wat er 50 jaar geleden in Haarlem gebeurde?
Op die dag besloot de gemeenteraad volgens de Kroniek onder meer tot het
plaatsen van 225 parkeermeters.
De Historische vereniging Haerlem bestaat sinds 1901. In 1905 verscheen het
jaarverslag van de vereniging voor het eerst in druk. Vanaf 1929 bevatten de
jaarverslagen ook artikelen. Deze jaarboeken vormen met een enkele
onderbreking gedurende de oorlogsjaren vanwege de papierschaarste een
onafgebroken reeks; onlangs werd het jaarboek 2013 gepresenteerd.
De jaarverslagen en jaarboeken vormen door de inhoud en de kwaliteit een
belangrijke bron van kennis, die tot nu toe helaas niet zo gemakkelijk
toegankelijk was. Ooit verscheen er een register, dat na 1965 niet meer is
bijgewerkt. Ook werd er een DVD uitgebracht met daarop weliswaar de volledige
tekst van de jaarboeken, maar die had als nadeel dat de tekst niet volledig
doorzoekbaar was.
Dat laatste bleef lange tijd een vurige wens van de vereniging. Ook het NoordHollands Archief erkende de waarde van de jaarverslagen als een belangrijke
bron. Dit mondde uit in een gezamenlijk project waarbij de kosten werden
gedeeld.
Nu is het zover: de jaarverslagen en de jaarboeken tot en met 2012 zijn te
raadplegen via de Krantenviewer op de website van het Noord-Hollands Archief.
Dit betekent dat een schat aan informatie over Haarlem en omstreken makkelijk
toegankelijk is geworden.
Welke informatie is op deze wijze te verkrijgen?
De Kroniek, een reeks die begon in 1929 en waarin alle voor de Haarlemse
geschiedschrijving relevante actualiteiten van het afgelopen jaar zijn opgetekend.
Een serie necrologieën die begon in 1935 waarin de betekenis wordt geschetst
van bekende personen uit Zuid-Kennemerland die in het jaar daarvoor zijn
overleden.
Een reeks belangrijke feiten over de vereniging zelf neergelegd in verslagen die
in 1904 zijn begonnen.
Een breed scala aan artikelen die met de geschiedenis van Haarlem in de
breedste zin van het woord te maken hebben. Dat kan gaan over personen,
bedrijven, gebeurtenissen, mythen, straten, pleinen, waterlopen, noem maar op.
Een belangrijke plaats is in de jaarboeken ingeruimd voor monumenten en
geveltekens.
De volledige inhoud is met de beproefde techniek van de Krantenviewer binnen
handbereik.
Hoe kunt u deze schat aan gegevens raadplegen?
1. Klik hier en u komt direct op de bedoelde pagina, of
2. Ga via het linker menu op www.noord-hollandsarchief.nl naar de
Krantenviewer. Daar kiest u in het Overzicht periodieken voor
Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem. Vervolgens kunt u
zoeken op een trefwoord, zoals een naam, plaats of gebeurtenis.

En wellicht komt in de Kroniek over 2014 te staan:
„Vanaf 25 juni 2014 waren de jaarverslagen en de jaarboeken van de Historische
Vereniging Haerlem via de Krantenviewer van het Noord-Hollands Archief volledig
doorzoekbaar.”

