
Aan de leden van Albertus Perk,

 

Beste mensen,  

 

Hierbij ontvangt u de Nieuwsflits oktober/ november van uw

historische kring. De Nieuwsbrief is door omstandigheden met

enige vertraging verstuurd, maar alleszins lezenswaardig. Ons

bericht is wat uitgebreider dan gewoonlijk. U krijgt positieve

informatie over wat er speelt op de Hilversumse markt van

geschiedenis en cultuur. Daarnaast vindt u een artikel over een

plas van 245 miljoen jaar geleden.

Veel leesplezier.

 

Met vriendelijke groet,

 

Herman Meddens & Rients Slippens, red.

Beste leden,
 
Weinig nieuws. Geen ledenavonden en een uitgesteld lustrum. Waarom dan
toch een nieuwsbrief? Omdat wij u graag blijven informeren over interessante
vormen van samenwerking op het gebied van cultureel erfgoed in Hilversum.
En om u te voorzien van verhalen over interessante historische onderwerpen.
Je zou die kunnen zien als alternatieve lezingen waarvoor je de deur niet uit
hoeft. De vorige nieuwsbrief bevatte een verhaal van Meindert Tepper over de
‘Witten Hull’, de locatie waar later het Raadhuis van Dudok is neergezet. In
deze oktober nieuwsbrief een verhaal over de weinig bekende prehistorische
vijver in Pinetum Blijdenstein.
 
Herman Meddens & Rients Slippens

Open Monumentendagen 2020,

een blije terugblik

De Open Monumentendagen van 12 en 13 september hebben landelijk minder
bezoekers getrokken dan normaal. Niet zo verwonderlijk natuurlijk in dit Corona
jaar. In Hilversum echter viel het heel erg mee. Kennelijk is de belangstelling
van de Hilversummers voor hun historie erg groot. De diverse locaties werden
goed bezocht. De organisatie was ook dit jaar weer in de vertrouwde handen
van het Dudok Architectuur Centrum.

Het Historisch Café Hilversum

Ter gelegenheid van de Open Monumentendagen zag ook een nieuw fenomeen
het licht: het Historisch Café Hilversum. In Amsterdam bestaat zo’n café al
enige tijd en het is daar zeer succesvol Het Historisch Café Hilversum (HCK) is
een initiatief van enkele enthousiaste Hilversummers. Ze hebben nauwe
banden met Albertus Perk, Het Hilversums Historisch Tijdschrift en Steengoed
Erfgoed. De eerste bijeenkomst had als thema “De Tuinstad is altijd open” en
vond plaats in het gezellige tijdelijke café “Tante Jans” dat wonderlijk genoeg
gevestigd is in het kille, nu leegstaande, pand Silverpoint tegenover het station.
De initiatiefnemers (hulde!) zijn nu bezig met de voorbereiding van de tweede
bijeenkomst. Wanneer die plaats gaat vinden en wat het onderwerp is? Dat is
op dit moment nog niet bekend. Wie op de hoogte wil worden gehouden kan
zich aanmelden voor hun nieuwsbrief: aanmelden@historischcafe-hilversum.nl.
Van harte aanbevolen!

'Steengoed erfgoed', 'Perk' & Erfgoedhuis Hilversum

Zoals u als lezer van onze nieuwsbrieven weet, is Albertus Perk samen met
andere erfgoedinstellingen al anderhalf jaar bezig met het oprichten van een
ruimte waarin de lokale geschiedenis (in de meest brede zin!) tentoongesteld
kan worden. Zo’n ruimte zou ook een ontmoetingsplek kunnen zijn voor
allerhande culturele activiteiten. Er is bijvoorbeeld gedacht aan de hal van het
oude postkantoor of de ontvangstruimte van de KRO aan de Emmastraat.
Hoewel dit nog niet tot succes heeft geleid blijven we doorzoeken en lobbyen.
De recent opgerichte stichting ‘Steengoed erfgoed’ wil via een online platform
een breed publiek verbinden aan onroerend erfgoed. Zij wil dit doen door
verhalen over de Hilversumse monumenten te verzamelen, op te tekenen en
door te geven op een inspirerende en toegankelijke manier. Het is daarmee de
digitale tegenhanger van het zo gewenst erfgoedhuis in Hilversum.

Diamonds are forever.....

In het laatste nummer van ons Hilversum Historisch Tijdschrift staat een
lezenswaardig artikel van Joppe Schaaper over de verborgen geschiedenis van
de Hilversumse diamantindustrie. Er zijn nog maar weinig zichtbare sporen te
vinden maar de diamanten hebben wel degelijk een belangrijke rol gespeeld in
de opkomst van Hilversum. Nu is er een App ontwikkeld voor een fietstocht
langs de Hilversumse diamantindustrie, ontwikkeld door Steengoed Erfgoed, in
opdracht van de Gemeente Hilversum (Cultureel Erfgoed). Kijk voor meer
informatie op www.steengoedgooi.nl. 

Zicht op het Mesozoïcum: uniek in Hilversum

Nog vóór de eerste bewoners van het Gooi:
het tijdperk van de dinosaurussen

In ons eigen Hilversums Historische Tijdschrift (v/h Eigen Perk) heeft Egbert
Pelgrim in jaargang 1992 een goed overzicht gegeven van de oudste bewoners
van Hilversum. Het Gooi werd vermoedelijk al bezocht door jagers zo’n 200.000
jaar voor Christus. Van hen zijn stukken vuursteen (slagwapens, pijlpunten)
teruggevonden, althans men vermoedt dat het werktuigen van 200.000 jaar
terug zijn.

Grafheuvels 20.000 voor Christus 
De grafheuvels op de Hilversumse hei zijn veel minder oud. Zij dateren van
ongeveer 2500 voor Christus. Dat is de periode waarin bewoners zich echt
vestigen in onze streek: geen rondtrekkende jagers en verzamelaars, maar
honkvaste boeren. In dat tijdperk worden in Drenthe hunebedden gebouwd, in
Egypte de piramides en in Zuid-Amerika piramides van de Maya’s en hun
voorgangers. Hilversum heeft grafheuvels, waarvan er nog een aantal bewaard
zijn. In de Hilversumse grafheuvels zijn aardewerkresten gevonden:
standvoetbekers en klokbekers. De naam zegt al iets over de vorm. Over de
oudste bewoners (jagers, 200.000 voor onze jaartelling en de eerste boeren
2500 voor Christus) hebben we een apart museum in onze directe omgeving:
Museum Hofland. Wat u daar kunt zien vertelt Sander Koopman die ook
meerdere keren onze ledenavonden heeft verzorgd. Klik hier om het fragment
te bekijken. U scrolt vervolgens naar beneden en klikt op de rode pijl. U ziet dan
onder meer een van de mooiste archeologische vondsten van Nederland: een
klokbeker die in 1913 te voorschijn kwam bij graafwerkzaamheden op het
terrein van de voormalige kachelfabriek Jaarsma aan de Liebergerweg. Met het
artikel van Egbert Pelgrim en het museum Hofland kunt u heel veel te weten
komen over onze oudste bewoners.

Nog verder: 245.000.000 jaar terug...
Maar het kan nog verder terug. De Botanische Tuin Pinetum Blijdenstein
reconstrueerde een tuin en vijver uit het Mesozoïcum: de periode tussen 245
miljoen jaar geleden en 65 miljoen jaar geleden. Het tijdperk van de
dinosaurussen. Bekijk het fragment hier. 

Hoe moet je je 254 miljoen jaar voorstellen?
De afstand tussen de muziektent op de
Kerkbrink van Hilversum en het
winkelcentrum in Baarn is ongeveer 10
kilometer. Als die weg van 10 kilometer model
staat voor 245 miljoen jaar dan kunt u
enigszins een idee hebben van tijd. U plaatst
uw wijsvinger midden op de Brink. Dat is het
jaar van nu: 2020. Dan staat Napoleon op 2
millimeter, de tachtigjarige oorlog op 1
centimeter en Karel de Grote op 2,2
centimeter. Het begin van onze jaartelling (het
jaar ‘nul’) staat op 4 centimeter van uw vinger.
De Egyptische piramiden en de eerste vaste bewoners van het Gooi met hun
grafheuvels vindt u op 12 centimeter…. En de allereerste jagers
(neanderthalers) in onze regio met hun vuurstenen speerpunten en bijlen van
ongeveer 200.000 jaar geleden zien we op 8 meter. U scharrelt nog steeds rond
op de Kerkbrink. Daarna moet u nog 9,9992 kilometer afleggen voordat u bij
245 miljoen jaar geleden bent, het begin van het Mesozoïcum. Ter
bemoediging: als u het ziekenhuis passeert op de Soestdijker straatweg bent u
verhoudingsgewijs al aangeland in de periode 65 miljoen jaar geleden. Stevig
doorstappen naar Baarn. De hele afstand tussen Tergooi en Baarn centrum
verbeeldt in dit voorbeeld het ‘Mesozoïcum’ dat zich uitstrekte van 254 tot 65
miljoen jaar geleden.

In het Mesozoïcum leefden de dinosaurussen. Van hen zijn over de hele wereld
versteende afdrukken of overblijfselen (fossielen) gevonden. De planten in het
Mesozoïcum zijn uitsluitend naaktzadigen: planten bij wie het zaad tegen de
stam van de kegel aan zit, nauwelijks beschermd tegen zon, regen en wind. De
bedektzadige bloemenplanten kwamen in het Mesozoïcum niet voor. Bij deze
planten beschermt de stamper het zaad dat binnen in ligt. Het stuifmeel dat
aangewaaid komt door de wind of insecten groeit vast aan de stamper richting
het zaad. Alle loofbomen en bloemenplanten zijn bedektzadig. De
bloemenweelde ontstaat pas aan het einde van het Mesozoïcum, zo’n 65
miljoen jaar geleden of in ons beeld; ter hoogte van het Ziekenhuis aan de
Soestdijkerstraatweg. Tussen het winkelcentrum in Baarn en Tergooi) groeien
slechts naaktzadigen.

Grootste collectie naaktzadigen ter wereld 
In onze tijd kennen we nog plm. 1000 soorten naaktzadigen en meer dan
250.000 soorten bedektzadigen. Pinetum Blijdenstein heeft ongeveer 1/3 van
de naaktzadigen en de helft van alle soorten coniferen. Daarmee is het de
grootste collectie ter wereld op een Schotse botanische tuin na die iets meer
naaktzadigen schijnt te hebben, maar dat is een tuin die enkele honderden
hectaren groot is en ons Pinetum is niet groter dan 1,3 ha. De Botanische Tuin
Pinetum Blijdenstein biedt een fascinerende blik op de bijna oudste periode van
de aarde: de coniferen zijn de trotse overlevenden van 245 – 65 miljoen jaar
geleden. Vele diersoorten en planten uit die tijd zijn uitgestorven zoals de
dinosaurussen, maar deze planten rond de vijver zijn de laatste overlevenden
uit die oertijd. Negen jaar geleden (2011/2012) werd op initiatief van Jan Wolf
en twee leerlingen van de Hogeschool Larensteijn te Velp, Laura Wolf en Melvin
Creemers een ontwerp gemaakt voor een mesozoïsche vijver in het hart van
het Pinetum.

Tuinbaas Hans van Roon en het Bestuur waren meteen enthousiast voor dit
originele idee. Denk niet dat zoiets vanzelf gaat. Zeven kuub gletsjerstenen zijn
versjouwd en de leidingen van de beregeningsinstallatie zijn ingegraven. Deze
installatie zorgt voor regelmatige besproeiing voor de varens en mossen.
Daarnaast werden er twee nieuwe vijvers aangelegd. Een kleiner exemplaar
rechtsachter voor een meer natuurlijke overgang tussen de grote vijver en de
omringende tuin en een veenmospoel onder de Goudlarix. Al voordat alle
planten hun plek hadden gevonden zagen de ontwerpers dat er al spontaan
mossen gingen groeien door de regelmatige besproeiing. De planten uit het
Mesozoïcum staan er ingetogen en stil te stralen: Varens, Mossen, Coniferen
en Paardenstaarten geven een beeld hoe deze wereld er vroeger uit heeft
gezien.

Bezoek de vijver van 200 miljoen jaren terug. Ga even zitten op het bankje en
geniet van dit verstild en ver verleden. De dinosaurussen moet u er zelf bij
fantaseren. Dat moet niet moeilijk zijn voor u met uw… historische
belangstelling.

Met dank aan Hans van Roon, de tuinbaas van De Botanische Tuin
Pinetum Blijdenstein. 
Bezoek het Pinetum: Van der Lindenlaan 125, Hilversum / dagelijks: 9 –
16.30u (weekend 12.00u-16.30u)

 Hier: Tuinbaas Hans van Roon bezig met de aanleg van de vijver in 2014

Meer informatie? 

Bezoek onze website voor meer informatie over Albertus Perk. 
Volg Albertus Perk op Facebook.  
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