
DE WERKGROEPEN VAN ALBERTUS PERK 

Op 25 januari 1983 vond er een bijeenkomst plaats van 
bestuur en 1werkgroepers" van Albertus Perk. Voor deze 
bijeenkomst waren in totaal 15 dames en heren uitgenodigd. 
De bedoeling was te komen tot een uitwisseling van erva-
ringen tussen de leden van de werkgroepen, en daarnaast 
een klankbodem te zijn voor het bestuur bij het opzetten 
van nieuwe activiteiten. 

WERKGROEP ARCHIEF 

De Heer Van der Schuyt bracht een kort verslag uit 
over de werkzaamheden van het kleine groepje dat zich 
bezig houdt met het archief van onze vereniging. Het 
grootste deel van het archief bestaat uit landkaarten 
en plattegronden die aan Albertus Perk in bruikleen zijn 
afgestaan door de Heer Boekschoten. Verder is er nog 
een grote variëteit aan documenten. De werkgroep is 
allereerst begonnen met het registreren van deze bezit-
tingen, zodat de vereniging tenminste weet wat ze in be-
zit heeft. Daarnaast is het oogmerk echter om de bezittin-
gen zo goed mogelijk toegankelijk te maken voor onze 
leden. 

Twee maal per maand, op donderdagavond, komt de 
werkgroep in de catacomben van het stadhuis bijeen, 
waar het materiaal keurig is opgeslagen. Bij het 
archiveren en toegankelijk maken van het archief is 
gekozen voor het systeem van de zogenaamde trefwoorden. 



Hierbij wordt aan elk document een aantal trefwoorden 
toegevoegd, die in grote trekken de inhoud van het docu-
ment beschrijven. De trefwoorden komen, met enkele 
andere gegevens betreffende het document op een kaart 
te staan, die dan alfabetisch gerangschikt wordt op-
geborgen in een kaartenbak. Wil er iemand over een be-
paald onderwerp het archief raadplegen, dan hoeft hij 
alleen maar de mogelijke trefwoorden te bedenken en in 
de kaartenbak te verifiëren of er in het archief docu-
menten terzake aanwezig zijn. Voordat aan een document 
trefwoorden kunnen worden toegekend, wordt het eerst 
globaal doorgenomen. Dit is tevens de charme van het 
werk. De leden van de werkgroep hebben de afgelopen 
weken verscheidene interessante, en soms amusante, 
stukken onder ogen gehad. 

Voorts zijn de Heer Van der Schuyt en de zijnen 
ook bezig de bonte verzameling van krantenknipsels, 
boeken, tijdschriften e.d. te ontdoen van documenten 
die niet op Hilversum betrekking hebben. Het archief 
richt zich dus uitsluitend op onze eigen gemeente. 

De vraag rees hoe andere historische verenigingen met 
hun archief omgaan. Alleen met de zustervereniging in 
Loosdrecht is wat dit betreft contact. Algemeen was de 
indruk dat bij andere verenigingen met de archivering 
nog een begin gemaakt moet worden. Overigens zal de -
secretaris hierover met de zusterverenigingen eens 
contact opnemen. 



Albertus Perk zal met zijn archief wel tot een ze-
kere specialisatie moeten komen. Het zal ondoenlijk zijn 
om alles wat Hilversum betreft te blijven verzamelen. 
Hierbij ligt het in de rede dat aansluiting gaat worden 
gezocht bij activiteiten in specialistische werkgroepen. 
Verder werd het bestuur in overweging gegeven m alle 
leden te zijner tijd op te roepen eigen persoonlijke 
archievenet historisch materiaal aan Albertus Perk af te 
staan al dan niet in bruikleen. 

WERKGROEP TWEEDE WERELDOORLOG 

Tezamen met een van gemeentewege ingestelde werk-
groep leggen enkele leden van de Albertus Perk-werkgroep 
zich toe op het verzamelen van documenten die betrekking 
hebben op Hilversum in de tweede wereldoorlog. In deze 
werkgroep zit een aantal mensen die daadwerkelijk bij het 
verzet in die periode betrokken zijn geweest. Van Alber-
tus Perk-leden wordt meer de geschiedkundige inbreng ver-
wacht. De resultaten van dit werk dienen materiaal te 
leveren dat de bezettingstijd zo compleet mogelijk om-
schrijft en materiaal dat voor iedere geïnteresseerde 
ook goed toegankelijk is. Een bijzondere activiteit 
hierbij zijn de interviews die aan ooggetuigen worden 
afgenomen. Het ondervragen van ooggetuigen is nog niet 
zo'n eenvoudig werk en zeker niet het vervolgens schrif-
telijk uitwerken van het mondelinge verslag, dat op de 
band is opgenomen. Vooral de Heer De Bode heeft namens 
Albertus Perk in deze werkgroep meegedaan. Hoe nuttig 
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een informele gedachtenwisseling kan zijn, bleek wel 
uit de conclusie dat de werkgroep tweede wereldoorlog 
en de werkgroep archief elkaar wederzijds tot groot 
nut kunnen zijn en daarom hun activiteiten nog beter op 
elkaar zouden kunnen afstemmen. 

ARCHITECTUUR-ONDERZOEK 

Het afgelopen jaar is in Hilversum een zogenaamd 
architectuur-onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn door 
de firma Zandvoort de belangrijkste gebouwen in 
Hilversum in kaart gebracht. De vraag is alleen, wat 
is belangrijk. Hierbij blijkt achteraf eigenlijk uit-
sluitend naar de architectuur gekeken te zijn. Dat is 
jammer, want het historisch belang van de onderzochte 
gebouwen is nauwelijks aan de orde geweest.Vooral Dr. 
De Lange, die in de begeleidingscommissie zat van het 
onderzoek, betreurt dit ten zeerste. Hij wees er op 
dat veel historisch interessante monumenten niet eens 
op de monumentenkaart voorkomen. Aanvullend onderzoek 
is z.i. hard nodig. 

De resultaten van het architectuur-onderzoek zullen 
in maart a.s. worden gepubliceerd. Van 14 mei tot 19 ju-
ni zal het Hilversumse monumentenbeleid in een expo-
sitie in "De Vaart" in beeld worden gebracht. 


