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1. Opening / presentatie Delving B.V.
De voorzitter heet allen welkom. Gestart wordt in afwijking van de toegezonden agenda met een
presentatie van dhr S. Siebinga van Delving B.V. Linked open data in de internationale cultuursector
is het streven en aanbod van zijn bedrijf. Ook SAMH zou daarbij open linkmogelijkheden kunnen
bieden aan bijv. historische vereniging en hun (deel)collecties (terwijl sinds 2014 een algemene link
daarnaar op de website mankeert). De secretaris attendeert op de Verkenning haalbaarheid
digitalisering erfgoedcollecties Zuid-Holland van het Erfgoedhuis ZH, HVN-bestuursleden namen 311-2017 al deel aan een startbijeenkomst terzake (zie http://www.erfgoedhuiszh.nl/activiteiten/informatiemiddag-digitalisering-erfgoedcollecties).
V.w.b. de door SAMH in 2016 aan Delving gegeven opdrachten: ze waren het niet per 1 februari,
maar per 1 mei zijn deze klaar. Intern testen vindt al plaats. Een subgroep van de heren Bakkers, den
Boer en Ouweneel neemt in week 16 zo mogelijk deel aan een externe testmiddag, Aller verwachting
is dat het merendeel van de sinds 2014 mankerende wensen in mei is vervuld. ***.
2. Mededelingen
Na al het nodige mailcontact wordt nader kennis gemaakt met het nieuwe lid C. Revet (Gouwenaar en
lid van Die Goude), reeds benoemd door het DB op verzoek van de streekarchivaris (cf Art. 5 van de
Verordening). Dhr N. Jongerius zei zijn lidmaatschap op vanwege het nu minder betrokken zijn bij het
streekarchief en na al een aantal vergaderingen te hebben verzuimd.
Dhr Janzing deelt mee dat dhr Kuipers een functie heeft aanvaard bij een ander archief en de regie
over de website etc. bij mw C. Bakker-Wijbrans komt te liggen. Zij zal voortaan ook aanwezig zijn bij
agendapunten terzake.
3. Notulen 37e vergadering d.d. 29 november 2016
Het concept wordt ongewijzigd vastgesteld.
De voorzitter heeft nog geen contact opgenomen met de structureel afwezigen en ‘Lekkerkerk door de
tijd’ beraadt zich nog op vervanging van mw Tiggelman. De secretaris merkt op dat aangezien de
zittingsduur gelijk is aan die van de gemeenteraad alle verenigingen en stichtingen toch begin 2018
weer worden benaderd.
4. Advisering AB 12 april 2016
Over de jaarstukken 2016 en de begroting 2018/begrotingswijzing 2017 wordt positief geadviseerd.
Dhr Revet constateert dat in het concept-jaarverslag het aantal Goudologie 1-cursisten te laag is: 25
moet worden gewijzigd in 50. Op zijn vraag of onder de investeringen vervanging van de
kwakkelende microficheprinter is opgenomen antwoordt dhr Janzing dat dit vanwege vervangende
digitalisering – nu ook van fiches van akten van de Burgerlijke Stand – niet is gebeurd. N.a.v. een
herhaalde opmerking van dhr Van der Zalm over het voor de commissie vergaande detailniveau
benadrukt dhr Janzing dat het publieksjaarverslag in de volgende vergadering aan de orde komt.
Dhr Bakkers zal het AB bijwonen.

5. Problemen met de digitale kranten bij SAMH
Dhr Revet maakte een notitie dd 3-4-2017 over tien problemen bij het zoeken in digitale kranten bij
SAMH. Een deel werd in de commissie al eerder gesignaleerd door dhr Van der Wal en deze
bevestigde dat per mail vanwege zijn absentie. (‘Ook het gebruiksgemak van de krantenpagina laat te
wensen over. Het zou prettig zijn als het venster, waarin de krant wordt getoond geheel vrij is.’) Van
buiten de commissie leverde mw Van Wordragen al zo’n notitie in. Nieuw bij Revet is minstens wat
hij door voorkennis vanuit andere bronnen incl. de krantenfiches niét digitaal kon vinden. Dank is er
voor de respons van mw Bakker-Wijbrans op de diverse punten d.d. 4-4-2017! Geadviseerd wordt:
1. aan gebruikers om - zoals mw Bakker-Wijbrans vraagt - problemen direct door te geven via
info@samh.nl.
2. aan historische verenigingen om te zoeken naar vrijwilligers, die porties van bijv. een jaargang
checken en verbeteringen doorgeven. Bij gedigitaliseerde tijdschriften elders gebeurt dit vaak
om althans een deel van de klachten te voorkomen. Bij deze twee kranten is de massaliteit een
probleem.
3. aan SAMH om als de originele gedigitaliseerde bestanden nog in orde zijn bij GMS te
informeren of er intussen betere OCR-software is en wat dan evt. herhaling van de bewerking
zou kosten. (Ook of dergelijke acties al dan niet meer plaatsvinden.)
De secretaris meldt als SVAL-voorzitter dat die stichting binnenkort een opdracht aan GMS geeft om
destijds per abuis achtergebleven krantenfiches alsnog te digitaliseren en te bewerken. Verder
attendeert hij er op, dat destijds bij het dure geschenk aan SAMH (en het publiek!) om alle
krantenfiches te digitaliseren en doorzoekbaar te maken beseft is dat soms raadplegen/fotograferen van
de originele kranten gewenst zal blijven. De stichting zag scannen evenmin als het eerdere
fotograferen nooit als vervangend, al werd wel verwacht dat de tussenvorm van de fiches op termijn
voor de klanten weg zou kunnen: alles is er nu publiek in drievoud. (Scannen van de originele kranten
was en is voor SAMH en SVAL onbetaalbaar en wordt niet eens overwogen voor de vele hah-bladen
bij SAMH. Die staan ook niet op fiches en worden minder geraadpleegd.)
Positief verrast is de commissie over de mededeling dat deze voor de KB externe kranten in 2018 in
Delpher worden opgenomen. Benieuwd is men of de kranten van na 1945 dan wel op internet komen!
6. Rondvraag en sluiting
- De deelnemers Revet en Den Boer complimenteren de organisatoren van de gehouden bijeenkomst
voor regelmatige bezoekers van de studiezaal.
- Dhr Van der Zalm geeft in overweging om de eindejaarsexcursie - incl. eten voor allen uit de
reiskostenvergoeding van de niet-Goudse leden - jaarlijks te maken en vindt dat de excursie ook kan
bestaan uit een presentatiemiddag in de Chocoladefabriek. De secretaris wijst als voorzitter van de
SVAL op al de jubileum-presentatiemiddag daarvan op 29 september daar.
- Dhr Oosterwijk complimenteert over de samenwerking met de HVM bij de digitalisering van 2000
KVT-foto’s.
- Dhr De Kruijf complimenteert voor het vergeleken met nog kleinere archiefdiensten royale aantal
bediende openingsuren van de studiezaal.
- de volgende vergaderingen worden vastgesteld op de maandagen 3 juli en 27 november: de een week
voor het AB beschikbare stukken zijn daarbij nog goed vooraf te bestuderen en de secretaris heeft nog
een dag voor het concept-verslag.

***) Uitvoering mankeert sinds 2014 nog steeds voor resterende gebruikers- én aanbiederswensen:
* weer toegang op de bouwvergunningen van Gouda, etc.
* website-opbouw tot minstens niveau van weleer www.gha.ab-c.nl incl. onder meer:
- beeld(beschrijvings)bank aanvullen met al digitaal beschikbaar beeldmateriaal (kaarten etc.) en
verbeteren o.a. naar volledige plaatjesgrootte i.p.v. fragmenten – vlgs not. zou dit eind november 2014
over zijn!
- herplaatsen en/of andere oplossing van/voor ‘prikbord’, weblog en thema’s (wordt als bron naar
verwezen en is door gebruikers gevuld o.v.v. SAMH!)
- idem van al jaren mankerende links naar websites van hist. verenigingen in werkgebied, met ook
data, digitaal beeldmateriaal en films!
* Correctie internetbestand studiezaalbibliotheek: aangevraagd kunnen nog worden de in 2013/2014
afgeschreven/verwijderde boeken en een fors deel van wat nog staat aangegeven met ‘studiezaal’ als
locatie blijkt bij bezoek toch uit het depot te moeten komen (kost bezoeker dagdeel). Op de voorpagina
is nu onder ‘Aanvragen van archiefstukken’ vermeld: “Let op, sommige boeken waarvan aangegeven
staat dat deze in de studiezaal te raadplegen zijn, moeten toch aangevraagd worden. Wilt u zeker
weten of een boek wel of niet direct beschikbaar is, stuur dan een mailtje naar aanvragen@samh.nl”.
Hierin wordt nog genegeerd dat de vele verwijderde boeken ook nog gewoon kunnen worden
geselecteerd en aangevraagd en men dan pas aan de balie verneemt dat ze er niet meer zijn!
Ook aanwinsten - deels geschenken - vanaf 2013 mankeren nog op internet!
* update en dan weer plaatsing van nu weggelaten bezoekersreglement

