
COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 23 NOVEMBER 2005

11. Brief van 20 oktober 2005, kenmerk 42/5.4/2005008961, over beantwoording vragen ex
artikeL 41 RvO van het lid De Haas (OPD) over de Encyclopedie van Drenthe (geagendeerd
op verzoek van de OPD).
Mevrouw NIEUWENHUIZEN memoreert dat het college heeft geantwoord dat de provincie niet
verantwoordelijk is voor de inhoud van de encyclopedie. De heer Gerding liet weten dat er een paar
reacties waren binnengekomen waarmee vooralsnog niets is gebeurd. Naderhand had hij het over
hooguit tien fouten waarover bovendien viel te twisten. Na de laatste statenvergadering zijn er echter
nog meer reacties binnengekomen en het lijkt erop dat 60 tot 70 correcties moeten worden
aangebracht. Zij geeft het volgende voorbeeld: op pagina 194 wordt gesproken over Adriaan
Leeghwater, maar dat moet zijn Jan Adriaansz. Leeghwater, de internationaal vermaarde
waterstaatkundige. Adriaan Leeghwater was de vader. Zo staan er meer fouten in. Van een
encyclopedie mag echter worden verlangd dat alle namen juist zijn gespeld en dat de overige
gegevens ook kloppen. Spreekster vindt dat de provincie, die hier geld in heeft gestoken, haar
verantwoordelijkheid moet nemen. Van de andere commissieleden verneemt zij graag hoe zij denken
over de gang van zaken.
De heer ZWEENS vindt het prettig, te vernemen dat er nog meer reacties zijn binnengekomen op de
inhoud van de encyclopedie. Hij heeft met veel plezier de inhoud van dit boekwerk tot zich genomen
en het was dan ook een grote schok te vernemen dat er nog zoveel fouten in staan. Gelukkig heeft de
OPD de vinger op deze wondeplek gelegd. Er volgde echter nog een schok toen duidelijk werd dat
ook in de verbeteringen van de OPD fouten zitten. Zo wordt gezegd dat het niet "Emmer-
Erfscheiderveen" moet zijn maar "Emmer-Erfscheidenveen", hetgeen door deskundigen wordt betwist.
Sprekers twijfels zijn al met al alleen maar groter geworden en daarom stelt hij de OPD voor een
commissie samen te stellen die alle critici en betweters op hun plaats zet. Die commissie zou
bijvoorbeeld kunnen heten: commissie ter weerlegging van de kritiek op de kritiek van de OPD op de
Drentse encyclopedie. De zaak is het meer dan waard.
De heer BEUMERS vindt dat het college op een amateuristische manier de vragen van de OPD heeft
beantwoord. Als dat anders was geweest, had de OPD dit punt nu niet hoeven agenderen. Het is te
waarderen dat de opdrachtgever - de provincie - op de hoogte is gebracht van dit prutswerk. Er dient
een errata te worden gemaakt die de kopers van het boekwerk kunnen ophalen bij het provinciehuis.
Mevrouw SMITH kan zich in het geheel niet vinden in de kwalificatie "prutswerk".
De heer SLUITER heeft weinig toe te voegen aan het betoog van de heer Zweens. Hij meent dat niet
de provincie maar de eindredactie verantwoordelijk is voor het eindproduct. De provincie moet
vervolgens vaststellen of zij daarover tevreden kan zijn. Het is haast onvermijdelijk dat er in de eerste
versie fouten staan, maar de commissie dient zich niet te bemoeien met het verbeteringstraject.
De heer FONK is onder de indruk van de huisvlijt van de OPD. Het gaat echter om 0,003% van de
encyclopedie. Er kan dan ook niet worden gesproken van "prutswerk". Feitelijke onjuistheden kunnen
worden hersteld in een volgende editie. Het lijkt hem dat de staten geen enkele rol hebben te spelen
bij de keuze van de onderwerpen e.d. Dat is geheel en al aan de redactiecommissie.
De heer ZOMER vindt dat de OPD waardering verdient voor haar bijdrage aan de verbetering van de
encyclopedie. Hij heeft begrepen dat de redactiecommissie naar de opmerkingen van de OPD zal
kijken. Voor het overige meent hij dat de staten hier niet de eerste verantwoordelijkheid hebben.
De heer WENDT sluit zich aan bij de heer Zomer. Ook hij heeft waardering voor het werk van de OPD,
maar meent dat haar kritiek niet altijd even opportuun is. Zo heeft de OPD kritiek op de vermelding dat
de boeren in Nieuwlande overtuigd gereformeerd waren. Dat vindt zij te triomfalistisch, terwijl het
gewoon om een feitelijke mededeling gaat. Er is ook niets mis mee dat mevrouw Nieuwenhuizen een
overtuigd OPD'er is. Het lijkt spreker dat het in de eerste plaats de redactiecommissie is die eventuele
fouten moet gaan herstellen.
De heer SCHAAP zegt overtuigd te zijn van de kwaliteit van de encyclopedie. De inbreng van de OPD
is doorgestuurd naar de eindredactie. Hij dringt er nogmaals bij de OPD op aan om voortaan
rechtstreeks in contact te treden met de eindredactie die de opmerkingen van de fractie ongetwijfeld
op waarde zal weten te schatten.
Mevrouw NIEUWENHUIZEN stelt vast dat de andere fracties van mening zijn dat de provincie hier niet
de eerste verantwoordelijkheid heeft. Zij wijst erop dat haar fractie wel degelijk contacten heeft gehad
met de eindredactie van de encyclopedie. Het is erg jammer dat de heer Zweens deze kwestie in het
belachelijke heeft getrokken. In een encyclopedie horen geen fouten te staan en het is te betreuren
dat er geen actie is ondernomen nadat de OPD bij de heer Gerding en het ambtenarenappaaraat aan
de bel heeft getrokken. Zij zal deze kwestie opnieuw in haar fractie aan de orde stellen.



De VOORZITTER stelt vast de commissie in overgrote meerderheid van mening is dat de provincie
hier niet de eerste verantwoordelijkheid heeft. De suggesties en opmerkingen van de OPD zijn de
eindredactie ter hand gesteld en het verdient waardering dat deze fractie een bijdrage heeft geleverd
aan de totstandkoming van de encyclopedie.
Mevrouw NIEUWENHUIZEN is van mening dat de provincie hier wel degelijk een verantwoordelijkheid
heeft. Haar fractie zal zich beraden op vervolgstappen.
De heer SCHAAP benadrukt nogmaals dat verbeteringen en tekstsuggesties gewoon moeten worden
doorgestuurd naar de redactie. De OPD heeft overigens de verantwoordelijkheid op zich genomen de
encyclopedie te beschadigen door telkens in de publiciteit te treden. Op deze manier kan de indruk
ontstaan dat de encyclopedie een vodje is en dat is bepaald niet het geval. Er is pas sprake van het
weggooien van belastinggeld als keer op keer schriftelijke vragen van de OPD moeten worden
beantwoord. Ten slotte wijst spreker erop dat er 1,5 miljoen gegevens in de encyclopedie zijn
opgenomen en dat het dus niet verwonderlijk is dat daarin enkele fouten zitten.
Mevrouw NIEUWENHUIZEN merkt nog op dat het om 4000 onderwerpen en 750.000 woorden gaat.
De VOORZITTER stelt vast dat hiermee deze discussie kan worden afgerond.


