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Geachte heer Jaeger, Beste Wimar,
Het bestuur van de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk (AP) heeft met grote zorg kennis genomen van de
plannen om de archiefdiensten in Hilversum en Gooise Meren samen te voegen. In grote lijnen juicht AP een fusie van
de twee archiefdiensten toe maar de consequentie om, op den duur, de studiezaal in Hilversum te sluiten is voor ons
onacceptabel.
We hebben hiervoor een aantal redenen:
-Archiefonderzoek doen in Naarden naar gegevens in archieven die in Hilversum liggen opgeslagen is een
onmogelijkheid. Archiefstukken heen en weer slepen is omslachtig en tijdrovend. Archiefonderzoek wordt haast
onmogelijk omdat vooraf bijna nooit kan worden voorzien welke stukken nodig zijn voor een onderzoek.
Als alles is gedigitaliseerd kan thuis veel onderzoek worden gedaan maar gezien de omvang van het gehele archief is het
haast onmogelijk om alles te digitaliseren. Het zal tevens een in financieel opzicht onverantwoorde investering
vergen en heel veel werk. Er zullen dus altijd niet gescande archiefstukken in het archief aanwezig zijn.
—

-

-Een archief is er niet alleen om gegevens uit het verleden te verstrekken. Dit kan goed digitaal gebeuren. Het is ook een
bewaarplaats van een deel van ons roerend erfgoed. Juist de historische waarden van archiefstukken mag niet worden
verwaarloost. De mogelijkheid om originele stukken in te zien levert een unieke, onvervangbare sensatie op. Het moet
daarom mogelijk blijven om de originele stukken te raadplegen.
Ook voor scholen is een archiefbezoek zeer waardevol. In het verleden zijn er regelmatig educatieve projecten
georganiseerd. Als de studiezaal in Hilversum verdwijnt zal de kennismaking van leerlingen met het archief heel erg
lastig worden. De afstand naar Naarden is daarvoor een te grote barrière.
-Overigens is de situatie in de Studiezaal nu verre van ideaal. In de afgelopen jaren is er op de kwaliteit flink ingeleverd.
De ruimte is kleiner geworden, de openingstijden drastisch teruggebracht en de handbibliotheek is verdwenen. Soms
lijkt de studiezaal meer op een werkplek voor ambtenaren dan op een echte studiezaal. Volgens de visie van ‘Het archief
van morgen’ zou juist de positie van de archieven en de mogelijkheden die te raadplegen moeten worden versterkt. Het
tegendeel dreigt nu te gebeuren. De mogelijkheid om originele archiefstukken te raadplegen wordt verkleind en straks
wellicht geheel geschrapt.
-AP heeft in het verleden altijd goed samengewerkt met het Streekarchief te Hilversum. Het heeft ertoe geleid dat AP
zelf geen archief/documentatie heeft opgebouwd omdat alle aangeboden archivalia direct werd doorgegeven aan het
Streekarchief. Het is zelf zo dat het statische archief van onze vereniging in het Streekarchief van Hilversum is
ondergebracht. Voor ons een extra reden om de studiezaal in Hilversum te behouden.
Wij pleiten dus nadrukkelijk voor het behoud van een studiezaal in Hilversum, niet voorlopig maar definitief en dusdanig
functionerend dat het raadplegen van de archieven wordt gestimuleerd en recht doet aan de waarde van alle archivalia
in Hilversum.
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