
Streekarchief Midden-Holland 

Concept-notulen van de 26
e
 vergadering van de Commissie van Advies 

tevens Klantenraad 
Vergaderdatum: 2 april 2013 

 

Aanwezigen: T. Bakkers (vz), A.M. den Boer (secretaris), W. Groot, E. Oosterwijk, L.P. Ouweneel, 

C.W. Stigter en W.J.J. van der Zalm   

Mede-aanwezig: S. Janzing (SAMH) en G. Bink (kandidaat-lid) 

(M.k.) afwezig: E. Bodenstaff, E.N.M. van der Graaf (vice-vz), N. Jongerius, mw J. Nauta en J. 

Zuurmond 

 

1. Opening en mededelingen 

Dhr Bakkers heet de aanwezigen welkom in de studiezaal. Met dhr G. Bink (gepensioneerd archivist 

en tot 1998 al lid/secr. van adviescie SAHM) vindt een voorstelronde plaats. 

 

2. Notulen 25e vergadering d.d. 2 juli 2012 
Het concept wordt vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen memoreert dhr Ouweneel een 

bevredigende afloop van punt 3: staand restauratiebeleid van prioriteit bij onderzoeksvragen werkt. 

Naar aanleiding van hetzelfde punt biedt dhr Bink aan mee te willen denken over digitaal 

behoudbeleid en de grensafbakening in taken ter zake tussen deelnemende gemeenten en het SAMH.  

 

3. Toelichting huisvestingstrajecten 

De voorzitter memoreert dat na een uitnodiging te zake een ruime commissiedelegatie op 26 februari 

aanwezig was bij de presentatie in Buytenerf aan Klein Amerika. Dat is na een Gouds raadsbesluit van 

kort daarvoor definitief de nieuwe, dus eveneens van die gemeente gehuurde,  locatie van de 

Bibliotheek Gouda en de publieksfunctie van het SAMH. Dhr Janzing memoreert dat het twee partijen 

met bezuinigingstaakstellingen zijn. De Bibliotheek Gouda wil er per 1 januari 2014 in en het SAMH 

als het depot klaar is, volgens planning niet voor 1 april 2014. De gemeente Gouda heeft de bouw van 

dat pand in Zuidplas (Gouwepark te Moordrecht) inmiddels aanbesteed en verwacht medio mei met de 

bouw te starten. Met slagen om de arm wordt verwacht dat SAMH dan circa een maand voor het 

publiek dicht zal moeten. Tijdig en breed vooraankondigen daarvan vindt een ieder een eis. Op een 

vraag van de secretaris over de hoge vochtigheidsgraad na oplevering van veel nieuwbouw is het 

antwoord dat voor depotgebruik 50% de bekende eis is. Op een kanttekening van dhr V.d. Zalm over 

het communicatietraject, de commissie vernam op 26-2 van de mijlpaal van mei, signaleerde dhr 

Janzing de plotselinge snelheid van trajectonderdelen en de bouwregie van de gemeente Gouda en dus 

niet het SAMH. Op 17 januari al is door SAMH op basis van het Goudse collegevoorstel een bericht 

op de website geplaatst.  

 

4. Commissiebezetting 

De commissie  verzoekt dhr Janzing om de benoeming van dhr Bink als commissielid aan het DB voor 

te stellen. Na benoeming zal ook de website worden aangevuld. 

De vacature uit Waddinxveen duurt nog voort en naast de secretaris zal dhr Oosterwijk een 

stimulerende poging doen bij het HG Waddinxveen. 

 

5. Relatiemanagement historische gremia 

Als vervolg op dit punt in de vorige vergadering zal een bilateraal gesprek plaatsvinden tussen dhr 

Ouweneel en dhr Janzing over de digitale publicatie van de HEK. (Deze vond ook nog niet plaats op 

www.erfgoedkrimpenerwaard.nl en ook wederzijds linken met www.groenehartarchieven.nl bleef nog 

uit.) Naast de bilaterale contacten, die er tussen de circa 20 gremia in het werkgebied zijn, kan de 

adviescommissie een rol vervullen in tijdig doorgeven van geplande lezingen, grotere publicaties en 

tentoonstellingen alsmede het aanleggen van een sprekerslijst over regionale cultuurhistorie. Dit zal 

voortaan worden geagendeerd. Ook kan er meer worden doorgegeven voor de agenda op de website 

van het SAMH. Dhr Stigter memoreert dat er als ‘tussenlaag’ naast het SCHOK in de Krimpenerwaard 

in Gouda een Historisch Platform fungeert. 



 

6. Rondvraag en sluiting 

N.a.v. twee diefstallen uit het HVM-depot in het in verbouw zijnde Weeshuis te Moordrecht vraagt 

dhr Oosterwijk naar zulke evt. ervaringen elders: vond bij SAMH nog nimmer plaats.  

De volgende vergadering wordt gepland voor 2 juli, daags voor het AB van 3 juli 2013. Dhr Bakkers 

is die week verhinderd. 


