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Cultureel en historisch erfgoed; Kastanje BV vertelt

Er staan in Hilversum diverse bijzondere gebouwen leeg die het waard 
zijn om behouden te blijven, maar waarvoor (als het kan) een andere 
bestemming gevonden moet worden wil het rendabel zijn. Dat blijkt in 
de praktijk niet eenvoudig te zijn.

Kastanje BV is een projectontwikkelaar met speciale aandacht voor 
cultureel en historisch erfgoed. Het bedrijf bestaat alweer 13 jaar en 
is gevestigd in de voormalige Tesselschadekerk in Hilversum.

Op de ledenavond van 23 mei vertellen de eigenaren, Kim van 
Kampen en Edwin van der Voort, over hun ervaringen en hun 
projecten zoals de Tesselschadekerk, Santbergen en het gebouw van 
de Wereldomroep, thans in gebruik als mediagebouw/kantoor van 
AVRO/TROS. Op grond van hun ervaringen hebben zij ideeën 
ontwikkeld over het opzetten van een soort Stadsherstelfonds zoals 
in een aantal steden in Nederland bestaat. Het bekendste voorbeeld 
is Amsterdam. Zou zoiets ook in Hilversum kunnen en zo ja hoe? 
Het kan zeker een interessante avond worden deze laatste leden-
avond van het winterseizoen.
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Voor de liefhebber: 
Van tijd tot tijd krijgt onze kring boeken en afbeeldingen ten ge-
schenke. Dat kunnen spullen uit een nalatenschap zijn of simpelweg 
een zolderopruiming. Omdat Albertus Perk zelf niet verzamelt, 
proberen we deze boeken en andere zaken een goed bestemming te 
geven. Veel boeken worden voor een vriendelijke prijs verkocht op 
de boekentafel op onze ledenavonden. Speciale objecten 
worden eerst aan het Streekarchief aangeboden, zoals bijvoorbeeld 
een handgeschreven akte van notaris Jan Perk, vader van Albert, uit 
1813 – toen nog ‘keizerlijk’ notaris te Hilversum. Maar komende 
leestafel is er een kopie te koop van de beroemde Ottens kaart. Deze 
kaart van Hilversum en omstreken dateert uit de tweede helft der 
18e eeuw. Het is een kopie, maar je kunt er heel veel op zien en oude 
wegenstructuur op herkennen. Voor een origineel betaal je meer 
dan een modaal maandsalaris. Deze kaart zal met een knipoog 
worden verkocht.

Foto’s presentatie HET VERHAAL VAN KERKELANDEN – 50 
jaar. 
Op zondag 23 april a.s. werd het project “HET VERHAAL VAN 
KERKELANDEN – 50 jaar” over de Kerkelanden afgesloten en werd 
het gelijknamige boek gepresenteerd. 

Het boek ‘Het verhaal van Kerkelanden – 50 jaar’ gaat over de 
geschiedenis van de wijk Kerkelanden, te beginnen met de oudste 
geschiedenis. Daarnaast is het boek een boeiend overzicht van de re-
cente geschiedenis van de wijk. Voor alle Hilversummers en vooral 
voor de bewoners die vanaf het begin in de wijk hebben gewoond 
en hun kinderen belooft het boek een feest van herkenning te zijn 
mede door de vele foto’s en interviews met bewoners.
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Agenda - Volgende ledenavond: dinsdag 25 mei 2016
- Zomerexcursies 2017 (zie pg. 3). 

Boek

Tip

Redactie: Herman Meddens & Rients Slippens / Vormgeving: projectbureau Elgananinfo@albertusperk.nl

Het boek is voor slechts €10,-te koop 
bij Libris Boekhandel 
Voorhoeve in de Kerkstraat en 
Primera Kerkelanden. En 
natuurlijk ook via ‘Albertus Perk’. 
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Terugblik ledenavond 25 april 2017
Op deze avond vond de aftrap plaats van een omvangrijk project van 
vier partners: de Gemeente Hilversum, Museum Hilversum, de 
Universiteit Utrecht en onze eigen Historische Kring Albertus Perk. 

Het project heeft als onderwerp “de geschiedenis van Hilversum in 
de Tweede Wereldoorlog” en zal te zijner tijd leiden tot één samen-
hangende, uitputtende publicatie. Er is in het verleden al wel het 
nodige over de bezettingsjaren gepubliceerd, ook in EIGEN PERK, 
maar er zijn toch nog tal van hiaten. Namens de universiteit van 
Utrecht wordt het project geleid door prof. dr. Geraldien Freitag 
Drabbe Kunzel. 

Op de ledenavond gaf zij een toelichting op het project, de 
aanleiding, opzet en werkwijze. Belangrijk onderdeel van de werk-
wijze is de deelname van geschiedenisstudenten die deel-
onderwerpen voor hun rekening nemen. Twee van hen, Celine 
Mureau en Mats van Rooij, gaven een toelichting op respectievelijk 
de joodse gemeenschap en de collaboratie in Hilversum. Al met al 
een boeiende tip van de sluier die de verwachting wekt dat er uit de 
samenwerking van de vier partners iets moois kan ontstaan…
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Op stap Zomerexcursies 2017:
Zondag 11 juni 2017 – Kunst in de openbare ruimte.
Zondag 2 juli 2017 – Hoogtepunten uit de archeologie van het Gooi.
Zondag 6 augustus 2017 – Het rijke Hilversumse roomse leven.
Zondag 10 september 2017 – Hilversum-Zuid, een prachtig stadsdeel.

Op pad met Albertus Perk
De fietstochten langs historische plekken in en rond Hilversum zal 
alweer begonnen. Op zondag 11 juni gaat het over de Kunst in de 
openbare ruimte. 
Dit jaar voert de tocht langs kunstwerken in het zuidelijke deel van 
Hilversum. Wist u dat er meer dan 100 beelden staan in Hilversum? 
Rob Loois leidt u langs een aantal van deze kunstwerken en vertelt 
over de voorstelling, de kunstenaar, achtergronden en anekdotes. 
Verzamelen om 14.00 u met de fiets op de Kerkbrink.

Verzameling EIGEN PERK: 
Een van onze leden is aan het opruimen en biedt zijn complete 
verzameling van EIGEN PERK aan, te weten alle nummers vanaf 
1980 tot 2015! Voor geïnteresseerde leden van Albertus Perk een 
echt buitenkansje. Een mailtje naar de redactie van de Nieuwsbrief is 
voldoende. Dat kan via info@albertusperk.nl. 

Op pad

Terug-
blik
leden-
avond
25 april

Redactie: Herman Meddens & Rients Slippens / Vormgeving: projectbureau Elgananinfo@albertusperk.nl

Tip

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief voor het zomerreces. In september melden we 
ons weer, Mocht er tussentijds bijzonder nieuws zijn dan ontvangt u een nieuwsflits.


