Jaarverslag 2020
Algemeen:
Het bestuur kwam dit jaar slechts een keer bijeen en wel op 21 februari. Wij vonden het,
vanwege het Coronavirus, niet verantwoord bij elkaar te komen.
Vanuit SVAL participeerde het bestuurslid J.W. Klein in de Aviescommissie/
klantenraad van SVAL.
Op 31 december 2019 was het aantal donateurs 101 tegen 100 donateurs op 31
december 2020.
Activiteiten
Aangekocht t.b.v. SAMH:
– begin november werd aangekocht een handschrift, aangeboden door dr. Simon Vuijk
uit Deventer: een in perkament octavo gebonden boekje met een handgeschreven tekst
met voornamelijk archivalische gegevens van Gouda, ‘Chronyke van der Gouda’ e.a.
teksten uit ca.1696 (0200. 19596). Tekst is identiek aan 0200. 2008, dat oorspronkelijk
tot de Collectie Kemper behoorde.
– 8 april 2020 een aquarel door Elly Stikkelorum: een poster van Gouds aardewerk.
Website
Het digitaliseren van de Schatkamers van 1986 tot 2006 ten behoeve van publicatie op
de website van SAMH wordt besproken. Ondanks herhaalde verzoeken is dat dit
verslagjaar nog steeds niet gebeurd.
Voor actualiteiten blijft worden meegelift met de e-nieuwsbrief van het streekarchief.
Daar is van dit verslagjaar geen gebruik van gemaakt.
Het SVAL-bestuur zegt toe de jaarrekening en het jaarverslag 2020 zo spoedig als
mogelijk is op de website te plaatsen: https://samh.nl/over-ons/sval/ .
Publicaties
In januari 2021 kwam het Jaarboekje 2020 uit. Hierin een gedetailleerde bijdrage van de
hand van een donateur over Anna van Hensbeek. Dank ook aan Robert Stein
(Universiteit van Leiden, Instituut voor Geschiedenis) voor zijn bijdrage ‘Blaffaert naar
Klappaert; over de mislukking van een administratief experiment in Gouda (14901500).1
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Dit artikel werd ook online gepubliceerd op https://leidenmedievalistsblog.nl/ (geraadpleegd 10 september 2020).

De wervingsansichten voor donateurs voor de stichting zullen in de Chocoladefabriek
verspreid blijven worden. Zie natuurlijk ook: https://samh.nl/over-ons/sval/.
Zie op de website ook het Beleidsplan 2020-2025 https://samh.nl/over-ons/sval .
Voor ontwikkelingen en wetenswaardigheden in het werkgebied van het SAMH
raadplege men de vele goede lokale historische bladen. Tot slot zij bekend dat ik per 1
maart 2021 als voorzitter zal terugtreden, maar ook dat er een prima opvolger komt!
Adri den Boer, voorzitter, januari 2021

