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E BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR
EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 maart 2006

Tijdens het debat in de Eerste Kamer over de cultuurbegroting 2006
14 februari jl., heeft u gevraagd of het mijn bedoeling is dat er in de
provincie Zuid-Holland een regionaal historisch centrum ontstaat, en als
dat niet het geval is hoe ik dan de positie van het Rijksarchief in Zuid-
Holland zie ten opzichte van de overige regionale historische centra. U
heeft aangegeven dat een regionaal historisch centrum in de provincie
Zuid-Holland een combinatie van het Rijksarchief in Zuid-Holland en het
Gemeentearchief van Den Haag zou kunnen zijn, maar dat er ook gedacht
zou kunnen worden aan een fusie van het Rijksarchief in Zuid-Holland met
een andere erfgoedinstelling of een bibliotheek.

Het afgelopen jaar is het project om regionale historische centra op te
richten afgerond. In alle provincies zijn de provinciale rijksarchieven nu
gefuseerd tot regionale historische centra. De provincie Zuid-Holland
vormt hierop een uitzondering.
Het belangrijkste doel van de fusies tot regionale historische centra was
om de provinciale rijksarchieven in staat te stellen door samenwerking
met andere instellingen een groter en breder publiek te bereiken en
bedienen. In Zuid-Holland bevindt het provinciale rijksarchief zich al sinds
het begin van het openbaar archiefwezen in 1802 in het Nationaal Archief
(voorheen Algemeen Rijksarchief). Deze collectie vormt een onlosmakelijk
geheel met de rest van de collectie van het Nationaal Archief en is daar
bovendien uitstekend toegankelijk. Het vergroten van het publieksbereik is
een belangrijke doelstelling in het beleid van het Nationaal Archief. Naast
het feit dat de «Zuid-Hollandse» collectie bij het Nationaal Archief dus op
dezelfde manier als de andere delen van de collectie kan worden geraad-
pleegd was een tweede belangrijk tegenargument dat bij plaatsing van
deze collectie elders (in Den Haag) ook nog eens een nieuwe archief-
bewaarplaats gebouwd zou moeten worden met alle financiële gevolgen
van dien.
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Daarnaast is door de provincie bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland in 2005
het Provinciaal Historisch Centrum Zuid-Holland opgericht. Dit PHC heeft
als doelstelling om de (archief)collectie en het (historische) verhaal van
Zuid-Holland onder de aandacht van een zo groot mogelijk publiek te
brengen en ontwikkelt hiervoor een website die een groot aantal deel-
collecties op het gebied van de geschiedenis van Zuid-Holland op één plek
bijeenbrengt. Het Nationaal Archief is een van de partners in deze
website.

Het antwoord op uw vraag is dus dat ik niet langer streef naar de vorming
van een regionaal historisch centrum in Zuid-Holland, omdat de doelstel-
ling om een breder publiek te bereiken in deze provincie reeds op een
andere manier wordt gerealiseerd en de collectie bij het Nationaal Archief
al sinds jaar en dag goed toegankelijk is voor het publiek. Voor wat betreft
uw vraag over de positie ten opzichte van de andere regionale historische
centra, voeg ik hieraan toe dat het Nationaal Archief participeert in het
netwerk van de regionale historische centra en bij alle overleggen
betrokken is. Hierin kan het Nationaal Archief waar het om Zuid-Holland
gaat dit aspect waarnemen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
M. C. van der Laan
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