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Klantenraad van het Streekarchief Midden-Holland 
 
Conceptverslag van de vergadering van maandag 20 januari 2020  
gehouden in de Chocoladefabriek te Gouda 
 
Aanwezig: Jan Suyderhoud (Krimpenerwaard, voorzitter), Jan Willem Klein (Gouda), Johan Knoester 
(Nieuwerkerk aan den IJssel), Cor Revet (Gouda), Ad van der Sloot (Gouda), Piet Smit (Waddinxveen), 
Pim van der Zalm (Zevenhuizen) en Gert Jan Jansen (Gouda, secretaris); 
Tevens aanwezig: Sigfried Janzing (directeur SAMH) en Coretta Bakker (adj. directeur SAMH); 
Verhinderd: Eef Oosterwijk (Moordrecht 
 
1. Opening 
Jan Suyderhoud opent om 20.00 uur de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Conceptverslag vergadering van 25 november 2019 
In het toegezonden ontwerpverslag zijn enkele correcties weggegevallen.  
Onder punt 2: de laatste alinea vervalt. 
Onder punt 5: waar staat ‘een eigen oudheidkamer’ moet staan ‘geen eigen oudheidkamer’. 
Verder wordt onder punt 5 de zinsnede ‘onderwijsveld, gesteund door een beperkte 
archiefvoorziening (het zijn geen dependances van het streekarchief)’ vervangen door ‘streekarchief’. 
Verder wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.  
 
De actielijst wordt doorgenomen:  

n.a.v. 
punt 

  Status 

0 Concept-verslag uitbrengen GJJ gedaan 

2 Vergaderschema 2020 Vz/sec/dir. gedaan 

2 Excursie vastleggen voor 2020 Dir.  

4a Definitieve versie eisen website + planning t.k. Klantenraad Dir.  

4b Vragenlijst voor verenigingen voor waardering producten Dir.  

4b Reacties op vragen digitaliseren kranten completeren Wg WOV  

4b Kandidaten voor wg WOV voordragen allen  

6. Vacaturetekst voor werving kandidaten Klantenraad Dir  

6. Benaderen kandidaat opvolger vacature-Nauta Dir.  

 

 N.a.v. punt 2 geeft de directeur aan dat de excursie is bepaald op donderdagmiddag 25 juni a.s. 
Aanvullend wordt afgesproken dat het jaarlijks diner zal plaatsvinden op maandag 16 november 
a.s. om 18:00 uur in Kruim; de vergadering van de Klantenraad vindt meteen aansluitend plaats. 

 N.a.v. punt 4a geeft Coretta Bakker aan dat de definitieve versie niet veel afwijkt van de versie 
die besproken is in de werkgroep. Zij zal die voor de goede orde alsnog rondsturen. Er is 
inmiddels offerte gevraagd. Die moeten voor het eind van de maand binnen zijn. 

 N.a.v. punt 4b doet zich een discussie voor wat het bestaansrecht is voor de werkgroep 
ondersteuning verenigingen nu a) SAMH over de producten rechtstreeks in contact treedt met 
historische verenigingen; b) de oproep om kandidaten aan te leveren niets heeft opgeleverd.  
Ook het punt digitaliseren van (meer) kranten vraagt om een expliciete uitspraak van een 
historische vereniging en/of de betreffende gemeente.  
De vergadering stemt in met de conclusie dat het geen zin heeft de werkgroep als een soort 
intermediair bijeen te roepen.  Er lopen contacten genoeg. 

 N.a.v. punt 6 zal de directie Kim de Vries (streekmuseum Krimpenerwaard) en Elsa Moerkerken 
(Historische vereniging Crimpene) vragen of zij instemmen met een voordracht tot benoeming. 
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Coretta Bakker zal in overleg met de secretaris een vacaturetekst opstellen tbv de beoogde 
‘verbreding’ van de samenstelling van de Klantenraad. 

 
3. Mededelingen 
Er voor deze extra vergadering geen schriftelijke mededelingen 
 
4. Advisering tbv extra vergadering Algemeen Bestuur SAMH 
In een eerste algemene ronde wordt gevraagd naar de betekenis van het predicaat ‘basispakket’. De 
directeur geeft aan dat hier de ‘ist- situatie’ wordt beschreven. Als dit wordt aanvaard, moet de 
effectuering (‘soll’) plaats vinden in de begroting.  
Ad van der Sloot signaleert enige onzuiverheden in de tekst waar het betreft het archief van de Sint-
Janskerk. De verantwoordelijkheden van archiefvormer PKN en van de Stichting die de Sint-Jan 
exploiteert zijn door elkaar gehaald. Voor het goed begrip benadrukt de directeur dat het bij het punt 
‘status particuliere archieven’ slechts ging om de vraag of extra bekostiging van buiten mogelijk en 
haalbaar is. De conclusie is: nee. 
De klantenraad heeft geen moeite met het voorstel zoals dat bij de zes punten is geformuleerd. Ook 
de keuze om de HOP’s uit het basispakket te halen kan worden gebillijkt nu die ze alleen in de 
gemeente Krimpenerwaard worden geëffectueerd. Jan Suyderhoud zal wel pleiten voor behoud en 
uitbreiding van de bestaande voorziening in de Krimpenerwaard.  
Jan Suyderhoud is namens de Klantenraad aanwezig bij de AB-vergadering. 
 
5. Overige ontwikkelingen 

 De heer Janzing heeft drie mededelingen: 
a) Het streekarchief is betrokken bij de voorbereiding van de Cultuurnota Krimpenerwaard. Er 
zijn vier speerpunten met externe trekkers. SAMH is trekker bij ‘zichtbaar maken van de kernen’; 
b) Het project ‘Vele Handen’, gericht op de bevolkingsregisters 1830-1920 van alle gemeenten, 
kent een voorspoedige start. In zes weken is 7,9% van de gegevens ingevoerd. Omdat het een 
digitaal project is, zijn er handen vanuit het hele land. De spreiding van deelnemers over het 
werkgebied van SAMH is redelijk, maar de oproep om mee te doen is nog niet door alle 
historische verenigingen bekend gemaakt aan de leden. 
c) De directie brengt het effect van de Wet open overheid in beeld voor de gemeenten. Bepaalde 
rollen, bijvoorbeeld t.a.v. WOB-verzoeken, verschuiven. Naar aanleiding van een opmerking van 
Pim van der Zalm merkt de heer Janzing op dat de nieuwe wet aanknopingspunten biedt om het 
onderwerp e-depot weer op de agenda te krijgen. 

 Cor Revet deelt mee dat hij via een simpele vraag per mail aan het Bundesarchiv een kopie heeft 
gekregen van de overeenkomst uit 1243 tussen de Graaf van Holland en kooplieden uit Hamburg 
en Lübeck over de doorvaart. Het is het oudst bekende document waarin de heren Van der 
Goude worden genoemd. Hij stuurt SAMH een kopie en zal een stukje schrijven waardoor deze 
informatie breder bekend wordt. 

 Jan Suyderhoud geeft aan dat de archeologische verenigingen zich op Krimpenerwaardniveau 
willen verenigen. Hij vraagt informatie over de relatie tussen historische en archeologische 
verenigingen elders. Gert Jan Jansen geeft aan dat het in Gouda aparte verenigingen zijn die 
elkaars goede vriend zijn. 

 Jan Suyderhoud signaleert dat de historische verenigingen in de Krimpenerwaard in het kader ’75 
jaar vrijheid’ iets willen doen met het gegeven dat de Goudse Glazen opgeslagen zijn in een 
boerderij. Probleem: niemand kan achter halen waar. Pim van der Zalm en Gert Jan Jansen weten 
niet beter dan dat de glazen opgeslagen zijn geweest in Zevenhuizen. 

 
7. Rondvraag en sluiting 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Om 21.15 uur sluit Jan Suyderhoud de vergadering.  
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Actielijst Klantenraad 20 januari 2020 
 

n.a.v. 
punt 

  Status 

0 Concept-verslag uitbrengen GJJ gedaan 

2/6 Benaderen mw. De Vries en mw. Moerkerken SJ gedaan 

2/6 Opstellen vacaturetekst extra leden Klantenraad CBW 
GJJ 

?? 

4. Advies aan AB uitbrengen JS gedaan 

5. Kopie document uit 1243 + artikel daarover CorR gedaan 

 
 


