
OVERZICHT ARCHIEFSTUKKEN EUCLIDES 

A. AANGELEVERD MATERIAAL

Martinus van Hoorn, Klaske Blom en Gert de Kleuver hebben een groot aantal archiefstukken 
van Euclides aangeleverd. Daarnaast hebben Kees Hoogland, Marja Bos en Klaske Blom (ook 
via Marjanne Klom) een kopie van hun digitaal archief uit hun periodes als hoofdredacteur 
beschikbaar gesteld. Verder bevat ook het archief van de NVvW materiaal betreffende 
Euclides.
Hieronder een inventarisatie van dit materiaal.

I  Papieren Archief 

Via Martinus van Hoorn

Martinus van Hoorn was hoofdredacteur in de periode 1987 – 1996. Hij bezat een ordner met 
correspondentie en interne stukken van Euclides uit de periode juli 1959 - mei 1988. 
De ordner was alfabetisch geordend, soms op afzender, ook wel eens op ontvanger, soms op 
inhoud (zoals de redactieverslagen onder de letter R)
Op het eerste kartonnen schutblad staat vermeld: 

Inhoud: 
1 Correspondentie etc. van de redaktie  (Zie andere ordner) 
2 Correspondentie (alfabetisch geordend) met anderen

Een andere ordner is echter niet aangetroffen, en gezien de inhoud van de ordner lijkt het 
waarschijnlijker dat alles úiteindelijk weer in één ordner is samengevoegd.
Veel stukken zijn afkomstig van Albert Koldijk, die in de zomer van 1959 H.W. Lenstra 
opvolgde als secretaris van de redactie. Hij is de eerste die een archief bijhield. Vanaf 1962 
begon Koldijk ook verslagen van de (toen nog jaarlijkse) redactievergaderingen te maken. (zie 
brief Koldijk 17 oktober 1961 aan Wansink) Secretaris na hem waren W. Kleijne (1973-1977), 
S. A. Muller (1977-1981), P. E. De Roest (1981-1991) en D. Prins (1992-1995). 
Hoofdredacteur en/of voorzitter van de redactie  waren in die jaren J. H. Wansink (1956-
1968), G. Krooshof (1968-1976), G. Zwaneveld (1976-1983), F Dolmans (1983-1987), F. 
Goffree (interim september 1986-mei 1897) en M.C. van Hoorn (1987-1996). De ordner is 
vermoedelijk in eerst aanleg door Koldijk samengesteld, door anderen aangevuld en is 
uiteindelijk bij Martinus van Hoorn beland. Wie na Koldijk de ordner precies beheerd heeft is 
niet meer na te gaan.
De meeste stukken bestaan uit brieven gewisseld tussen de redactie en auteurs. Daarnaast 
bevat de map ook brieven tussen redactieleden onderling, verslagen van redactie-
vergaderingen en jaarverslagen van Euclides. 
Verder  is door Van Hoorn het volgende aangeleverd:
A. Eén halve grote ordner met redactionele correspondentie van Fred Goffree, beslaand een 
deel van 1986-1987. 
B. Dertien grote ordners met redactionele correspondentie van Martinus van Hoorn, beslaand 
de periode 1987-1996. 



C. Twee grote ordners en één kleine ordner met archief hoofdredacteur betreffende 
vergaderingen, correspondentie met bestuur, klachten van auteurs, correspondentie met 
drukker, enz.
D. Eén grote ordner met archief secretaris van de redactie Dick Prins, periode 1992-1995. 
Enig materiaal uit de periode Van Hoorn  is bovendien aanwerzig in de verzameling 
aangeleverd door Gert de Kleuver.

Via Klaske Blom 
Martinus van Hoorn is in 1996 als hoofdredacteur opgevolgd Kees Hoogland, die deze functie 
vervulde tot 2001. Zijn opvolger was Marja Bos, hoofdredacteur van 2001 tot 2008. Daarna 
was Klaske Blom hoofdredacteur van 2008-2011, haar opvolger was Marjanne de Nijs 
(Klom), van 2011 tot 2015. 
Van Klaske Blom werden 15 ordners ontvangen. Op de rug van iedere ordner staat een korte 
aanduiding van de inhoud. De rugtekst wordt hieronder, zoals in het origineel, in hoofdletters 
weergegeven met daarna een beknopte beschrijving van de inhoud.

EUCLIDES IN 95-96
Ingekomen brieven, een enkele keer met een begeleidend stuk, vanaf januari ’95 tot en met juli ’96. 
Een enkele keer met het antwoord van de geadresseerde. Tot april ’96 is de ingekomen post 
geadresseerd aan Martinus van Hoorn, daarna aan Kees Hoogland. 

EUCLIDES IN 96-97
Ingekomen brieven, met een aantal begeleidende stukken, vanaf augustus ’96 tot en met juli ’97.

EUCLIDES IN 97-98
Ingekomen brieven, met een aantal begeleidende stukken, vanaf augustus ’97 tot en met juli ’98.

EUCLIDES IN 98-99
Ingekomen brieven en e-mails, met een aantal begeleidende stukken, vanaf augustus ’97 tot en met juli 

’98. Met enkele antwoord-mails van de geadresseerde. 

EUCLIDES IN 99-00
Ingekomen brieven en uitgeprinte e-mails , met een enkel begeleidend stuk, vanaf juli’99 tot en met 
juli ’00.

EUCLIDES IN 00-01
Ingekomen brieven en uitgeprinte e-mails , met een enkel begeleidend stuk, vanaf augustus ’00 tot en 
met april ’01.

EUCLIDES UIT 95-96
Bevat brieven en uitgeprinte  e-mails vanaf januari ’96 van Martinus van Hoorn (tot april ’96) en Kees 
Hoogland (vanaf april ’96 hoofdredacteur) tot en met  juli ’96.

EUCLIDES UIT 96-97
Bevat, naast een enkel ander stuk, brieven en uitgeprinte e-mails van Kees Hoogland van  augustus ’96 
tot en met juli ’97. 



EUCLIDES UIT 97-98
Bevat brieven en uitgeprinte  e-mails van Kees Hoogland van augustus  ’97 tot en met juli ’98.

EUCLIDES UIT 98-99
Bevat brieven en uitgeprinte e-mails van Kees Hoogland van september ’98 tot en met augustus ‘99.

EUCLIDES UIT 99-00
Bevat, naast een enkel ander stuk, brieven en uitgeprinte e-mails van Kees Hoogland van juli ’99 tot 
en met juli ‘00.

EUCLIDES UIT 00-01
Bevat, naast een enkel ander stuk, brieven en uitgeprinte  e-mails van Kees Hoogland van  juli ‘00 tot 
en met juni ’01. 

EUCLIDES RESERVOIR
Bevat enkele nog niet geplaatste artikelen en een handgeschreven overzicht van geplaatste en nog niet 
geplaatste artikelen. 

EUCLIDES AFGEWEZEN
Ruim vijftig afgewezen artikelen.

EUCLIDES ORGANISATORISCH
Deze ordner bevat volgens de inhoudsopgave stukken over: jaarplannen; 
redactievergaderingen; kernredactievergaderingen, vergaderingen bestuur-(kern)redactie; 
kopijoverzichten; raad der wijzen; werving; ict/internet; redactiemedewerkers; 
jaarvergaderingen; productieschema’s; wiskunde wereld fonds; begroting Euclides; nieuwe 
vormgeving; reprorecht; kosten Euclides; redactiestatuut; planning jaargang 72, vormgeving, 
Ten Brink (de uitgever), en de special 72-2  Alle stukken zijn uit de periode ’96-’99. 
Zoals uit de beschrijving blijkt gaat het om stukken uit de tijd dat Kees Hoogland 
hoofdredacteur was, van mei ’96 tot juni ’01, met een kleine aanloop uit de periode Van 
Hoorn. In de periode Hoogland wint het gebruik van e-mail duidelijk terrein, net als het 
digitaal aanbieden van artikelen, maar heel veel is toch ook nog op papier beschikbaar. 

Via  Gert de Kleuver
Gert de Kleuver was voorzitter van de redactie van voorjaar 2000 tot voorjaar 2009. Van hem 
zijn drie ordners en een map ontvangen.
De map, met het opschrift “Overig”, bevat in hoofdzaak aangeboden artikelen en artikelen uit 
andere tijdschriften waarmee misschien “iets” voor Euclides gedaan zou kunnen worden. 
Enkele artikelen zijn gemerkt met “kan weg” De artikelen zijn, voor zover van een datum 
voorzien, uit de eerste helft van 2001, dus uit de laatste maanden van het hoofdredacteurschap 
van Kees Hoogland. Daarnaast bevat de map een enkele brief en uitgeprinte e-mail, gericht aan 
Kees Hoogland, uit dezelfde periode.
De drie ordners bevatten een in grote lijnen chronologisch geordende hoeveelheid materiaal: 
brieven en uitgeprinte e-mails, deels extern, later vooral intern, een (incomplete) verzameling 
redactieverslagen, kopijoverzichten, planningen, financiële overzichten, productierichtlijnen 
e.d. Het aandeel van de correspondentie neemt geleidelijk af, dat zal steeds meer digitaal 
hebben plaatsgevonden.  Een systematische inhoudelijke ordening ontbreekt. Het geheel 
omvat de periode oktober 1988- april 2009.  Eventuele overlap met het materiaal aangeleverd 



door Klaske Blom, dat deels dezelfde periode bestrijkt is niet onwaarschijnlijk, evenals met de 
digitale archieven van Kees Hoogland en Marja Bos. 
Een gedeelte van het materiaal uit de ordners heeft geen verband met Euclides. Het gaat om 
een verzameling stukken betrekking hebbend op het project Reken Voort HAVO , een 
samenwerkingsproject van de NVvW het FI, uit de periode januari 2008 – november 2009. 

II  Digitaal Archief 
Zoals hiervoor vermeld is van Kees Hoogland, Marja Bos en Klaske Blom een kopie van hun 
digitaal archief verkregen. Hierna volgt een korte beschrijving van deze archieven.

Van Kees Hoogland
Dit archief bevat dertien mappen, met de titels:
ADRES; Advertenties; Artnum; Artorg; ARTOUD; BRF-OUD; Columns; Email 
Euclides; Hoofdredactioneel; Kalender; Kopijoverzichten; Overig en 
Productieschema’s.
Hierna een korte beschrijving per map

 ADRES:  Bevat een groot aantal adressen van personen en relaties, deels in Word, 
deels in Wordperfect format. Hoeft niet bewaard te blijven.

 Advertenties: Bevat teksten in verschillende formats voor advertenties voor 
activiteiten voor een “Examendossier”, een activiteit vanwege de Pedagogische centra.  

 Artnum:  Bevat een groot aantal artikelen, aankondigingen etc., te plaatsen in 
Euclides. In verschillende formats. Artorg: Vergelijkbaar met de vorige map. 

 ARTOUD: Vergelijkbaar met de vorige map. Niet alle formats konden geopend 
worden.

 BRF-OUD: Deze map bevat zelf weer vier mappen: 1996, 1997, 1998, 1999.  De 
mappen bevatten brieven in die jaren verstuurd door Kees Hoogland aan auteurs en 
redactieleden. Vermoedelijk zijn de brieven in uitgeprinte vorm aanwezig in het 
papieren archief dat van Klaske Blom is verkregen, een enkele steekproef wijst in die 
richting. 

 Columns: Bevat korte stukjes (“columns”) van de hand van Rob Bosch die in 
Euclides zijn verschenen.

 Email Euclides: Deze map bevat 9 submappen. Eén daarvan, met de naam “hbo-
kooij”, is een powerpoint presentatie over “Competenties & PGO & Twin”, van de 
hand van Henk van der Kooij en Tom Goris van het FI. De presentatie zelf geeft geen 
datum, de file is gemaakt op 28 juli 2000 door “michiel”(Doorman?), met een laatste 
wijziging op 10 september 2001 door Dick Klingens. Er is geen duidelijk verband met 
het tijdschrift Euclides. 
De andere acht submappen zijn allen pst-files, dat wil zeggen Office data files of wel 
afkomstig van het programma Outlook. Ze zijn getiteld: Contact; copie e-mail, 
Euclides IN -1999; Euclides IN – 2000; Euclides IN – 2001, Euclides – UIT 1999; 
Euclides – UIT 2000; en Euclides – UIT 2001. 
De map “contact” bevat het adresboek, “copie email” bevat in- en uitgegane e-mails 
van augustus 2001 - augustus 2003. De mappen Euclides IN -1999; Euclides IN – 
2000; Euclides IN – 2001, Euclides – UIT 1999; Euclides – UIT 2000; en Euclides – 
UIT 2001 bevatten de e-mails uit de aangegeven jaren, voor het jaar 2001 lopen die tot 



medio juni 2001. Enkele steekproeven wekken de indruk dat de e-mail tot juni 2001 in 
uitgeprinte vorm in de mappen Euclides IN, resp. UIT zijn opgenomen.

 Hoofdredactioneel:  Bevat 38 stukjes door Kees Hoogland die als stukjes van de 
hoofdredacteur in Euclides zijn gepubliceerd. 

 Kalender: Bevat 37 afleveringen van de rubriek “Kalender”, dat wil zeggen 
aankondigingen van bijeenkomsten en dergelijke.

 Kopijoverzichten: bevat overzichten van beschikbare en in productie zijnde kopij van 
de jaren 1996 t/m 2001.

 Overig: Diverse (concept) artikelen, een aantal redactieverslagen, notulen van een 
vergadering met het bestuur, tekst colofon voor Euclides. Kortom: letterlijk diversen.

  Productieschema’s: Planningen voor de jaargangen 72, 73 en 74, en  productie-
schema’s voor de jaargangen 73, 74 en 75. (NB: jaargang 72 beslaat de cursus 96/97, 
en de laatst genoemde jaargang 75 de cursus 99/00). 

Van Marja Bos en Klaske Blom  
Het digitaal archief uit de periode Marja Bos (2001-2008) en Klaske Blom (2008-2011) stond 
op een USB stick die door Marja Bos aan haar opvolgster Klaske Blom was gegeven, die deze 
vervolgens weer heeft doorgegeven aan Marjanne de Nijs (inmiddels: Marjanne Klom), 
opvolgster van Klaske Blom. Marjanne de Nijs heeft daar geen bestanden meer aan 
toegevoegd. Op deze stick bevonden zich de volgende achttien bestanden:
01&02 artikn; 01&02 brieven; 01&02 commentn; 03&04 artikn; 03&04 brieven; 03&04 
commentn; 05&06 artikn; 05&06 brieven; 05&06 commentn; 07&08 artikn; 07&08 
brieven; 07&08 commentn; adressen; agenda en notulen; allerlei; Euclides; 
hoofdredactioneel ed.; overzichten. 
Het gaat voor het overgrote deel om materiaal uit de periode dat Marja Bos hoofdredacteur 
was (2001-2008). De map “Euclides” bevat materiaal uit de tijd dat Klaske Blom 
hoofdredacteur was (2008-2011).
Hierna volgt een beknopte beschrijving van de inhoud van deze mappen.

Archief Marja Bos
 01&02 artikn: bevat (concepten van) artikelen, soms in meerdere versies en met 

illustraties(vaak apart), berichten en mededelingen bestemd voor opname in Euclides 
die de redactie verwerkt heeft. Het gaat om de periode juni 2001- december 2002. Een 
aantal artikelen/mededelingen hebben echter als datum voor “laatst gewijzigd” een 
latere datum, als laatste september 2003. Het kan zijn dat dit een datum is waarop een 
laatste aanpassing heeft plaatsgevonden, het kan ook zijn dat een artikel wat later bij 
het digitaal archief is geplaatst. De artikelen zelf zijn niet gedateerd en bijbehorende 
aanbiedingsbrieven zijn hier niet opgenomen. Overigens is de datum van “laatst 
gewijzigd” soms ook onbedoeld veranderd bij de samenstelling van dit overzicht; data 
uit de jaren 2015 en 2016 zijn ontstaan door het openen en weer sluiten van mappen 
door de samensteller van dit overzicht.

 01&02 brieven: brieven die door de hoofdredacteur Marja Bos in de periode 
september 2001 – november 2002 verstuurd zijn.

 01&02 commentn: Commentaren van leden de redactie op aangeboden artikelen in de 
jaren 2001 en 2002, bedoeld voor intern gebruik. De vroegste datering is van oktober 



2001, de laatste van december 2002, maar er zijn ook nog drie toegevoegd met 
dateringen uit 2003.

 03&04 artikn: als hiervoor, nu voor de periode 2003-2004 
 03&04 brieven: idem als hiervoor, nu voor de jaren 2003-2004.
  03&04 commentn: als hiervoor, voor de jaren 2003-2004, met nog een zevental 

commentaren met datering 2005.
 05&06 artikn: als hiervoor, nu voor de jaren 2005 en 2006, met nog enkele dateringen 

uit 2007.
 05&06 brieven: als hiervoor, uit de jaren 2005 en 2006.
 05&06 commentn: als hiervoor, uit de jaren 2005 en 2006, met nog twee 

commentaren uit 2007.
 07&08 artikn: als hiervoor, uit 2007 tot en met april 2008, met drie files met een 

vroegere datering.
 07&08 brieven: als hiervoor, uit de periode 2007 tot en met april 2008, met een brief 

uit juli 2006 en een aantal verder lege sjablonen uit 2006.
 07&08 commentn: als hiervoor, uit de periode 2007 tot en met april 2008.
 adressen: bevat lijsten met adressen van de redactieleden, en voor ieder verschenen 

nummer van Euclides de adressen van auteurs aan wie exemplaren moeten worden 
toegezonden. 

 agenda en notulen: agenda’s, notulen en afspraken van de kernredactie en voltallige 
redactie uit de periode september 2001 – maart 2008.

 allerlei: bevat een grote variëteit aan stukken en stukjes: interne briefjes en e-mails, 
notities over va alles en nog wat, afspreken en richtlijnen, etc. Uit de periode 
december 2001 tot en met april 2008.

 hoofdredactioneel ed. : bevat de teksten, soms aanzetjes daartoe, van de rubriek “van 
de redactietafel”, in feite voorwoorden van de hoofdredacteur bij ieder nummer van 
Euclides. Van augustus 2001- maart 2008, d.w.z de volledige periode van Marja Bos.

 overzichten: bevat schema’s, overzichten, planningen, verslagen, afspraken en 
dergelijke, uit de periode juni 2001 – april 2008.

Archief Klaske Blom
De map Euclides is samengesteld uit een groot aantal submappen. Vaak vormen die 
submappen een samenhangend geheel, die hieronder gezamenlijk worden besproken.

 Euclides
 hoofdredacteurschap.

 83 3:  bevat correspondentie over een uit te brengen special (83-8) en een 
adreslijst van de auteurs in 83-8.

 84 1; 84 2  t/m  86 6; 86-7; 87-1: bevatten in Word-formaat de inhoud van de 
corresponderende Euclides nummers. Dit beslaat de periode van het 
hoofdredacteurschap van Klaske Blom met uitzondering van 87 1, toen 
Marjanne de Nijs hoofdredacteur was.

 Abonnementen: een brief en de tekst van enkele mededelingen over 
‘ruilabonnenementen’ met Wiskunde en Onderwijs. 



 Adressen: enkele adreslijsten van de redactie en auteurs, maar ook het 
adressenbestand van Euclides van 2008.

 Afwijzingen voorbeelden Marja: enkele voorbeelden van brieven van Marja 
Bos aan auteurs waarin het door hen aangeboden artikel werd afgewezen.

 andere bladen: twee brieven aan de redactie van de Nieuwe Wiskrant, resp. 
Wiskunde en Onderwijs

 artikelen voor op termijn: bevat correspondentie over mogelijke artikelen 
voor Euclides (niet de artikelen zelf) In hoofdzaak uit 2008, één brief van  
december 2007, vier brieven uit 2009.

 bewaren varia: een adreslijst, een inspectie rapport en twee brieven.
 binnengekomen: een verzameling van 22 mappen, sommigen weer verdeeld 

in submappen, soms geordend per jaar, soms per maand, een keer op 
onderwerp. Het geheel beslaat de volledige periode waarin Klaske Blom 
hoofdredacteur was. De inhoud bestaat uit aangeboden artikelen, recensies e.d. 
ter opname in Euclides. 
 Brieven vanaf mei 08: 10 brieven, 9 uitgegane en 1 ingekomen, in de 
periode Bos/Blom.
 Commentaarschema’s: bevat een schema voor het jaar 2008welke 
redacteuren voor welke datum op welk aangeboden stuk commentaar leveren.
 Commentaren 08, 09, 10,11: vier mappen met 227 commentaren van 
de redacteuren op aangeboden artikelen over de jaren 2008, 2009, 2010 en 
2011, soms met het artikel zelf erbij.
 corr over of met bestuur: enkele brieven en e-mails aan en van het 
bestuur, in 1 geval nog van Marja Bos.
 correspondentie oud, tot zomer 08: correspondentie; brieven en mails, 
over allerhande zaken in hoofdzaak van Marja Bos, een enkele keer van Klaske 
Blom.
 Hoofdredactioneel: bevat twee mappen en 64 losse bestanden. De 
mappen bevatten de teksten van de rubriek “Kort vooraf” van de jaargangen 84 
en 85. De files bevatten jaarverslagen, begrotingen, nog een aantal “kort 
vooraf”-jes en nog wat verdere correspondentie en aankondigingen.
 ideeën voor artikelen: bevat 11 stukjes die aanleiding kunnen zijn voor 
artikelen in Euclides. 
 interviews vakgroepen: bevat 3 submappen met teksten en materialen 
rond interviews met drie wiskundesecties, en 3 aprte files met algemene zaken 
over deze interviews.
 Kennislink: een persbericht over de samenwerking van de website 
Kennislink met de drie TU’s. 
 Kopij 08, 08, 10,11: mappen voor de jaren 2008, 2009, 2010, 2011. 
Elke map bevat eens plaatsingsschema voor de kopij voor dat jaar.
 NAW overleg: een artikel van Nellie Verhoef en enige correspondentie 
daarover.
 Nieuwe map:  is leeg.
 Nieuwsbrieven: bevat een nieuwbrief van het Ruud de moor centrum 
 opmaak definitieve artikelen door Marja naar Dick: bevat drie 
voorbeelden van artikelen volgens een bepaalde opmaak.



 oude correspondentie 07/08: enkele brieven/e-mails door Marja Bos 
ter kennisname aan Klaske Blom doorgestuurd.
 Presentatie Reehorst: twee pppt.-presentaties.
 PWN: drie stukken over publicaties in het kader van het Platform 
Wiskundig Nederland.
 referenten: bevat stukje over drie mogelijke referenten voor Euclides
 rubrieksauteurs: bevat 8 submappen over bepaalde rubrieken en de 
auteurs daarvan.
 special 2012: twee submappen en een aantal aparte files met suggesties, 
artikelen en commentaren daarop voor de Euclides special uit 2012.
 tijdpad productie, taakverdeling etc.: 7 stukjes over organisatorische 
punten m.b.t. Euclides. 
 vergadering kernredactie: 7 stukken met betrekking tot vergaderingen 
van de kernredactie.
 vergaderingen redactie: agenda’s, notulen en enkele vergaderstukken 
van redactievergaderingen.
 verzoeken aankondigingen advertenties etc:  6 briefjes e.d. zoals in 
de naam van de map.

 voorbeelden van commentaar naar auteurs: twee mappen en een aantal 
losse files met commentaren op artikelen.

 WiskundE-brief nieuws: 6 stukjes voor/uit de wiskundE-brief

 Naast de hiervoor besproken submappen bevat de map 
“Euclides/hoofdredacteurschap”  ook enkele tientallen aparte files van 
zeer diverse aard, zoals een aantal “Agenda/ Dagboek” - files, een 
aantal plaatsings- en productieschema’s, wat correspondentie en nog 
wat zaken van zeer diverse aard.

 interviews: bevat 28 bestanden met teksten van en materiaal rond interviews 
met allerhande personen (van minister Loek Hermans tot straatinterviews).

 special 2009: 7 stukjes in het kader van de voorbereiding voor een special te 
verschijnen in 2009.

B. PLAATSINGSLIJST

Het papieren materiaal is door Harm Jan Smid geordend, bewerkt en beschreven. Naast 
het “ontnieten” van het materiaal hield dat het volgende in:

In de eerste plaats zijn de agenda’s en de notulen van de redactie  bij elkaar gevoegd en 
chronologisch geordend. Dit materiaal beslaat de periode oktober 1959 – februari 1977 en 
maart 1987 – maart 2009. De periode maart 1977 – februari 1987 was niet in het 
aangeleverde materiaal aanwezig. Navraag bij de de redactiesecretarissen uit die tijd, Bart 
Muller en Pieter de  Roest en bij de hoofdredacteuren/voorzitters van de redactie uit die 
periode, Bert Zwaneveld en Frans Dolmans, leverde geen resultaat op. Daarbij moet 



worden opgemerkt dat het archief van de NVvW in het Noord-Hollands Archief te 
Haarlem ook delen van Euclides-archief bevat. Daarbij zijn ook agenda’s en notulen van 
de redactie van de periode 1981-1993, dat wil zeggen de volledige periode van secretaris 
De Roest en een klein deel van de periode van secretaris Prins. Alleen agenda’s en notulen 
uit de periode Muller (1977-1981) zijn dus tot nu toe niet teruggevonden.

Vervolgens  is alle correspondentie is tot één geheel samengevoegd. In het aangeleverde 
materiaal was die correspondentie op verschillende manieren geordend: soms op naam of 
onderwerp, soms chronologisch, en soms werd onderscheid gemaakt tussen in- en 
uitgegane post en soms niet.   Gekozen is om alle correspondentie systematisch 
chronologisch te ordenen en geen onderscheid te maken tussen ingekomen en uitgegane 
post. Dat laatste onderscheid is overigens ook niet altijd eenvoudig te maken: de meeste 
correspondentie werd gevoerd door de hoofdredacteur, maar ook wel door de secretaris of 
voorzitter van de redactie, en er is ook correrspondentie tussen redactieleden onderling.
Het archief omvat de correspondentie vanaf mei 1959 tot en met september 2007. In 
hoeverre deze correspondentie helemaal compleet is, valt moeilijk te beoordelen. 
Vermoedelijk ontbreekt met name wat uit de periode van het hoofdredacteurschap van 
Frans Dolmans (1983-1987), van wie opvallend weinig correspondentie aanwezig is. Ook 
hierbij valt echter op te merken dat het NVvW archief te Haarlem ook correspondentie 
van en met de redactie van Euclides bevat: van het Wimecos/NVvW bestuur met de 
redactie uit de periode 1954 – 2002, en van de redactie met derden uit de periode 1981-
1993. De periode Dolmans valt hieronder. Vermoedelijk zijn hierbij veel doublures met 
het Euclides archief zelf, maar wellicht toch niet helemaal. In totaal omvat het Euclides-
archief nu correspondentie uit de periode mei 1959 – september 2007.

 De derde rubriek omvat materiaal dat met name betrekking heeft op zaken als de 
samenwerking met de eigenaar/uitgever, de NVvW en de interne organisatie van de 
redactie.

Uit het aangeleverde materiaal is het een en ander verwijderd. In de eerste plaats 
doubletten: doordat uit sommige periodes zowel de hoofdredacteur, de voorzitter van de 
redactie als de secretaris materiaal aanleverden, zit hierbij de nodige overlap. Daarnaast 
bevatte het materiaal zaken als onleesbare kladjes, en ook bijvoorbeeld reclamefolders. 
Ook deze dingen zijn verwijderd. Verder zijn ingezonden artikelen, al of niet geaccepteerd 
voor publicatie, niet opgenomen. Afgezien van de relevantie daarvan, zou dat het archief 
tot een ongewenste omvang doen groeien. Een enkele keer, met name als een artikel 
aanleiding gaf tot een uitvoerige correspondentie, is zo’n artikel wel opgenomen.
Het niet bij het eigenlijke Euclides archief behorende archiefje van het project Reken 
Voort! is apart opgenomen.

De onderstaande plaatsingslijst is de weergave van het van het resultaat van deze 
bewerkingen en geeft het overzicht van het beschikbare Euclides-archief. De 24 
plaatsingsnummers zijn ondergebracht in 21 kartonnen archief dozen. In augustus 2019 
zijn deze dozen door bemiddeling van Danny Beckers opgeslagen in de archiefruimte van 
het CWI te Amsterdam.



1. Agenda’s en notulen redactie oktober 1959 - februari 1977.
2. Agenda’s en notulen redactie maart 1987 - april1995.
3. Agenda’s en notulen redactie september 1995 - maart 2009.
4. Correspondentie mei 1959 - december 1974.
5. Correspondentie januari 1975 – februari 1987.
6. Correspondentie maart 1987 – december 1987. 
7. Correspondentie januari 1988 – augustus 1988. 
8. Correspondentie september 1988 – februari 1989
9. Correspondentie maart 1989 – januari 1990.
10. Correspondentie februari 1990 – november 1990.
11. Correspondentie december 1990 – juni 1991.
12. Correspondentie juli 1991 – maart 1992.
13. Correspondentie april 1992 -  november 1992.
14. Correspondentie december 1992 – mei 1993.
15. Correspondentie juni 1993 – februari 1994. 
16. Correspondentie maart 1994 –december 1994.
17. Correspondentie januari 1995 – augustus 1995.
18. Correspondentie september 1995 – juni 1996.
19. Correspondentie juli 1996 – juli 1997.
20. Correspondentie augustus 1997 – juli 1998.
21. Correspondentie augustus 1998 – december 2000.  
22. Correspondentie januari 2001 – september 2007. 
23. Diverse stukken Euclides: redactiestatuten, samenwerking WN/NVvW, vormgeving. 

1987-2003
24. Niet bij het Euclides archief behorend: Project Rekenvoort HAVO 2008-2009.

Zoals vermeld bevat ook het archief van de NVvW stukken die in zekere zin ook tot het 
Euclides archief gerekend kunnen worden.  Het archief van de NVvW bevindt zich in het 
Noord-Hollands Archief te Haarlem, nummer 715. De inventarisnummers 81-89 hebben 
betrekking op Euclides

Het digitaal archief is in zijn geheel op een USB stick geplaatst en bij de eerste doos van 
het archief gevoegd. Het digitaal archief is verder niet bewerkt.

Harm Jan Smid, juli 2019.


