Klantenraad van het Streekarchief Midden-Holland
Conceptverslag van de vergadering van maandag 8 april 2019
gehouden in de Steenlandzaal van de Chocoladefabriek te Gouda
Aanwezig: Jan Suyderhoud (Ouderkerk aan den IJssel), Jan Willem Klein (Gouda), Johan Knoester
(Nieuwerkerk aan den IJssel), Teunis de Kruijf (Waddinxveen), Piet Smit (Waddinxveen), Pim van der
Zalm (Zevenhuizen) en Gert Jan Jansen (Gouda);
Tevens aanwezig: Sigfried Janzing (directeur SAMH) en Coretta Bakker (adj. directeur SAMH);
Verhinderd: Janine Nauta (Krimpenerwaard), Eef Oosterwijk (Moordrecht), Cor Revet (Gouda) en Ad
van der Sloot (Gouda),
1. Opening
Jan Suyderhoud opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Conceptverslag vergadering van 26 november 2018.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Voor de goede orde wordt gememoreerd dat het bij punt
5 genoemde acquisitieplan terstond na de vorige vergadering is verspreid.
3. Mededelingen
Kennis wordt genomen van de schriftelijke mededelingen.
4. De drie hoofdthema’s van de klantenraad
De voorzitter opent de discussie met de vraag of de driedeling in speerpunten, die op zijn voorstel is
aangebracht, wel helemaal aansluit op de behoeften bij de organisaties die vertegenwoordigd zijn en
bij het streekarchief zelf.
Coretta Bakker geeft aan dat over het melden en corrigeren van fouten in de presentatie van de
digitale kranten afspraken zijn gemaakt. Pim van der Zalm stelt vast dat de afspraken rond het
aanmelden voor digitalisering van andere kranten nog niet concreet gemaakt zijn.
Wat betreft de Beeldbank heeft Coretta vorig jaar een keer contact gehad met Henk van Kerkhof, die
ook een keer suggesties heeft gedaan, maar verder geen betrokkenheid nastreeft. Wat betreft de
kwestie auteursrechten is er juridisch nog geen nieuws. Wel is SAMH nu vrij ver met het
inventariseren van de rechthebbenden van de foto’s die op de beeldbank stonden. Het zal niet lang
meer duren voor de eerste foto’s terug geplaatst worden.
In de visie van Coretta is het proces rond de nieuwe website richtinggevend voor de andere twee
thema’s. In dat proces is –ten opzichte van de data genoemd in de notitie die de vorige keer is
besproken – enige vertraging ontstaan, met name omdat de conversie van het beheerssysteem
scope problematisch bleek. Er moest voor een nieuwe versie worden gekozen. Als dat eenmaal
gelukt is, volgen de vernieuwingen in deelbestanden, zoals de foto’s en de genealogische bestanden
in het spoor van de website. Coretta stuurt een update van de stand van zaken. Wat blijft is de
behoefte aan meedenkers in verschillende fases van de opbouw vanuit de kring van de verschillende
gebruikers.
De klantenraad besluit om niet langer te spreken van drie speerpunten, maar alleen van een
werkgroep website, waarvan SAMH de trekker is. Daar kunnen ook mensen van buiten de kring van
de klantenraad (bijvoorbeeld genealogische onderzoekers) bij betrokken worden. Johan Knoester
geeft aan dat hij participatie op prijs stelt.
Wat betreft het digitaliseren van kranten wordt afgesproken dat :
a) de leden van de klantenraad voor hun werkgebied doorgeven welke kranten van belang zijn om
aangepakt te worden, inclusief een aanduiding van omvang in pagina’s en jaren. Ook wordt nagegaan
welke publieke of private sponsors daarvoor aangesproken kunnen worden.
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b) het streekarchief gaat na welke kranten in papieren vorm reeds aanwezig zijn en houdt de vinger
aan de pols als het om Delpher gaat. SAMH geeft een globale indicatie van de kosten van
digitaliseren per pagina.
Naar aanleiding van een andere opmerking van de voorzitter blijkt er nog een ander thema te zijn dat
gemeenschappelijke aandacht vraagt: de behoefte aan ondersteuning bij historische verenigingen bij
de ontsluiting van hun archieven. Daarbij spelen verschillende aspecten die bezien moeten worden.
In hoeverre verdienen historische verenigingen hier een andere benadering dan ‘gewone’
verenigingen en instellingen. Het Erfgoedhuis Zuid-Holland gaat bij zijn cursussen wel uit van dat
onderscheid. Dat moet geen concurrent worden. SAMH zet ook stappen met de cursus “archiveren
kun je leren’. Gaat het daarbuiten om ‘betaalde dienstverlening? Kunnen Historische Verenigingen
een loketfunctie vervullen, niet alleen voor archieven, maar ook voor roerend erfgoed.
Allemaal vragen waarop geen antwoord gegeven is, maar die aan de orde kunnen komen in een
aparte werkgroep. Voorlopige roepnaam: ondersteuning en advisering aan verenigingen. Wie die
groep gaat aansturen wordt vanuit SAMH nog bezien.
5. Advisering aan het Algemeen Bestuur SAMH
Met name wordt van gedachten gewisseld over de concept-beleidsvisie die op de agenda staat. De
titel “Naar een ‘3-dimensionaal’ verleden” verwijst naar de succesvolle 3D-diapresentaties Gouda
1900 en naar het feit dat gemeentebestuurders volgens Sigfried Janzing niet langer één dimensionaal
naar het archief willen kijken. Zij zijn zich ervan bewust dat het strikt uitvoeren van de Archiefwet
niet de enige taak is. Binnen de klantenraad is nog niet iedereen ervan overtuigd dat de
gemeentebestuurders zich laten leiden door andere overwegingen dan financiële. De directeur
bestrijdt dat, al geeft hij toe dat gemeenten soms moeite hebben met de inspectietaak op de eigen
archieven. Wat betreft de status van het stuk: de resultaten van de bestuursconferentie van 6 maart
zijn nog niet verwerkt. Voor de volgende AB-vergadering zal er een definitieve versie zijn.
De voorzitter zal op 11 april aanwezig zijn bij de vergadering van het AB
6. Rondvraag en sluiting
 De datum van de volgende vergadering is eerder vastgesteld: maandagavond 1 juli a.s.
 Teunis de Kruijf deelt mee dat hij zich - gezien zijn leeftijd en het feit dat Waddinxveen via Piet
Smit vertegenwoordigd is – terug trekt als lid van de Klantenraad. Vanuit de Klantenraad worden
woorden van dank uitgesproken in de richting van de nestor.
 Aangezien niemand ter vergadering zich spontaan aanmeldt als kandidaat-plv. voorzitter, wordt
voor de opvolging van Teunis de Kruijf in die rol nog geen aanbeveling gedaan aan het DB SAMH.
Dit punt wordt geagendeerd op de volgende vergadering.
 Jan Suyderhoud sluit rond 21.00 uur de vergadering.
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