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1. Opening en mededelingen 

Dhr Bakkers heet de aanwezigen welkom op deze vergadering, in navolging van die van het AB 

vervroegd. Dhr Janzing kondigt aan dat de ook uitgenodigde mw Bakker-Wijbrans op 5 november een 

compilatie van gebruikerservaringen aan de leden zal (rond)mailen. 

- Dhr Ouweneel kent een brief van dhr T.W. Mul (De Zilvertuyn), gericht aan ‘Streekarchief Midden-

Holland’, met verzoek om huur of koop van de grond van het streekarchief aan het Doelenplein te 

Schoonhoven. Vanuit de veronderstelde AB-behandeling vraagt hij om toevoeging aan de agenda. Dhr 

Janzing acht dit prematuur, omdat er eerst nog behandeling in het DB moet plaatsvinden. 

- Een Archievenblad-concept getiteld ‘Streekarchief Midden-Holland, een voorbeeld van hoe het niet 

moet’ van dhr J. Luijt (‘Agendau’) te Utrecht over de bilocatie mailde deze op advies van redactie 

daarvan eerst door naar de secretaris van de commissie als ‘Misschien iets voor uw vergadering.’ Dhr 

De Kruijf wijst op de brief van dhr Povée aan het AB als nog een kritische reactie ter zake van iemand 

van buiten de stad. Bij bespreking van nadelen zoals het nog mankeren van paraplubak/kapstok, 

geluidshinder, gedogen van verboden eet- en drinkgedrag alsmede tafel- en 

containerruimteconcurrentie met anderen verwacht de commissie dat deze worden opgelost; ingestemd 

wordt met later evalueren. (Dhr Bodenstaff:  tafelbordjes met ‘gereserveerd voor archiefbezoekers’.) 

Secr. mailt dhr Luijt dit verslagfragment en dhr Janzing nodigt hem uit voor een gesprek. 

- Voor de benoemingen van de leden door het AB van 6/11 is er onduidelijkheid over de absente 

‘toehoorder’ Van der Wal naast dhr Stigter vanuit Die Goude. Secretaris ontving van de voorzitter 

daarvan mails om hem te laten benoemen en hijzelf wil dat volgens dhr Janzing niet. Wordt gecheckt. 

 

2. Notulen 30e vergadering d.d. 30 juni 2014 
Het concept wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Gebruikerservaringen en –belangen in de transities 

- De klimaatbeheersing van het Gouwedepot is nog niet in orde voor zowel temperatuur als 

vochtigheid en SAMH zond daarover brieven aan de gemeente Gouda als eigenaar. 

- Nieuwe website samh.nl van juli.  Dhr Van der Zalm deelt mee de site en dus het archief  (nog?) niet 

te gebruiken en veronderstelt dat dit voor meer leden geldt. Dhr Kuipers deelt als reactie op de 

agendering van de wel gebruikende secretaris ter vergadering een memo van hem van 2/11 uit. Ook 

volgens dhr Kuipers laat implementatie van de exclusief  in gebruik zijnde nieuwe website te wensen 

over. Tijdslijnen en functionaliteiten zijn niet gehaald. Dat www.gha.ab-c.nl voor gebruikers soms een 

alternatief is, is geen beleid en dus wordt er daarom niet naar verwezen. Secretaris noemt resterende 

Zevenhuizense voorbeelden v.w.b. manco’s met basisfunctionaliteiten en zal links ter zake door te 

geven.1 Zijn kritiek op het maandenlang nagenoeg nalaten van communicatie op de site over wat nog  

mankeert – niets op homepage, zelfs geen meldingen ‘under construction’- wordt gedeeld. De nieuwe 

memo deelt voor het eerst concreet mee dat de secties thema’s, blogs en prikbord als het aan dhr 

Kuipers ligt  niet op de nieuwe site zullen terugkeren. (Gebruikersadvies is nog niet uitgebracht en 

staan nog op www.gha.ab-c.nl.). Thema’s zijn door vrijwilligers op verzoek van SAMH gemaakt, 

terugkeer van weblog was beloofd in subgroepje en prikbord wordt op gha.ab-c.nl nog steeds gebruikt 

                                                 
1 Inventaris met loze nummers http://samh.nl/archieven/node/328939/ en de zgn inventaris van niet 

geïnventariseerd archief http://samh.nl/archieven/node/401322/. (Situatie 4/11). 
 



door vnl genealogen. (Bijv. het blad Tidinge van Die Goude van aug. 2014 verwijst al als eerste naar 

zowel thema als weblog in voetnoten, die als bron dus niet meer raadpleegbaar zijn.) Een al dan niet 

andere vorm van ‘terugkeren’ wordt onderwerp van overleg. Op de in de agenda aangekondigde 

kritiek in een boek wordt niet ingegaan2. Dhr Janzing deelt mee dat de website nu stapsgewijs wordt 

verbeterd en zo sinds de toezending van de commissie-agenda met voetnoot ter zake de nog 

mankerende commissienotulen op de site zijn geplaatst.3 De problematiek met de afbeeldingen is 

volgens dhr Kuipers uiterlijk eind november over. Voor de kanttekening van dhr Ouweneel op de lay-

out bij het opvragen van archiefstukken (spatie in automatisch ingevuld toegangsnummer) wordt een 

verbetering gezocht. Zolang het op de derde donderdag van de maand bijeenkomen van het subgroepje 

door beide zijden nog zinvol wordt geacht kan gebruikerscommentaar aan de secretaris worden 

gemaild, die dat dan geclusterd doorgeeft. 

Wanneer het gebruikersreglement wordt herzien en dan op de site geplaatst wordt, wordt nog bezien 

(minstens de maximale verstrekkingstermijn voor raadplegen van archiefstukken is achterhaald).  

Dhr Oosterwijk dankt dhr Kuipers voor zijn presentie, inbreng en de z.i. kwetsbare opstelling. 

 

4. Overbrenging van archieven en vorming e-depot 

- Met belangstelling wordt kennis genomen van de naar het Gouwedepot over te brengen archieven. 

Dhr Den Boer is met name blij met (eindelijk) de overbrenging van de 45 m’ Nieuwerkerkse 

bouwvergunningen vanaf ca 1905. De ‘schimmelproblematiek’ uit de Krimpenerwaard wordt opgelost 

op kosten van de betrokken gemeenten. De commissie wordt op de hoogte gehouden van uiteindelijk 

de beschikbaarheid van de inventarissen op de website. 

- De vorming van een e-depot blijkt nog niet aan de orde te zijn, maar wel een volgens dhr Janzing 

innovatieve e-depotpilot van 3 streekarchieven en 3 gemeenten (vanuit SAMH Zuidplas als gebruiker 

van het Corsa DMS). Dhr Kuipers licht dit toe. Het gaat samengevat om een cloudoplossing waarin 

gemeenten voor eigen gebruik ‘vervroegd overbrengen’ naar een commercieel e-depot. De rollen van 

zowel SAMH als DIV-afdelingen van gemeenten zijn daarin nog open. Rapportage volgt net zoals 

uitnodigingen voor bijeenkomsten voor de vakmensen uit de commissie. 

 

5. Advisering AB 6 november 2014 

De commissie nam kennis van: 

 Memorandum bezuinigingen (pt 4) 

 Begrotingswijzigingen 2014 & 2015 (pt 5) 

 Financiële Marap (pt 6) 

 Gebruikerservaring middels brief van dhr Povée, die als protest tegen de bilocatie zijn 

donateurschap van de Vriendenstichting opzegde  (pt 7) 

Dhr Bakkers zal het AB bijwonen en positief adviseren over de voorstellen. Mocht tegen adviezen en 

verwachtingen in de bezuiniging van 5,31% voor 2015 naar voorstel van de Bestuurlijke 

klankbordgroep tóch door het AB worden doorgevoerd, dan mailt dhr Bakkers dit rond. Dhr Ouweneel 

vraagt bij het memorandum opnieuw naar mogelijkheid voor betaalde opslag van schilderijen, maar 

dat blijft volgens dhr Janzing strijdig met de rol als wettelijk archiefdepot. 

 

6. Planning Gebruikersavonden in Chocoladefabriek 

De in het vorige verslag min of meer voor eind november geplande Gebruikersavond in de 

Chocoladefabriek is niet voorbereid en vervalt. In plaats daarvan bereiden dhr Janzing en dhr 

Oosterwijk voor 2015 zo’n extra avond voor met als (eerste) locatie niet de Chocoladefabriek, maar de 

nieuwe Oudheidkamer Het Weeshuis van de HVM in Moordrecht. 

 

7. Rondvraag en sluiting 

Dhr Den Boer overhandigt een knipsel uit Binnenlands Bestuur over het (deels) ook geldig zijn van de 

Archiefwet voor gemeentelijke websites; gezien het ter ziele zijn gegaan van die van de drie v.m. 

                                                 
2 Rob Stolk, De Olifant +de dames Bloot, over de website: ‘Heel dom dat ze de links naar de oude urls's lieten 

vervallen waardoor alle gevonden links naar hun bronmateriaal bij het uitwerken plotseling waardeloos werden.’ 
3 De 4/11 goedgekeurde notulen van 30/6 zijn er 5/11 v.m. reeds aan toegevoegd! 



Zuidplasgemeenten bij de fusie van 2010 (incl. voor burger en bestuur relevante RISsen) suggereert 

hij dat SAMH de nu fuserende Krimpenerwaardgemeenten ter zake waarschuwt.  


