
Groensymposium en Life Style Beurs 
in Pinetum Blijdenstein
Het wereldberoemde kinderboek De Geheime Tuin is in
vele talen vertaald en wordt na bijna een eeuw nog
steeds herdrukt. Zó sterk spreekt het thema van een ge-
heime tuin tot onze verbeelding. Ook Hilversum heeft
een geheime tuin. Achter hoge muren ligt Pinetum
Blijdenstein, een serene tuin die al meer dan honderd
jaar bestaat. Deze naaldbomentuin herbergt talloze co-
niferensoorten, sommige met uitsterven bedreigd, an-
dere zo uniek dat wetenschappers vanuit de hele we-
reld naar Hilversum afreizen om ze te bestuderen. 
Begonnen als hobby bleek de tuin zo waardevol dat
het een onderdeel werd van de Amsterdamse Hortus
Botanicus. En ook nu nog speelt de tuin een cruciale
rol in wetenschappelijk onderzoek bij de zoektocht
naar taxol, gewonnen uit de taxus en een effectief me-
dicijn tegen eierstokkanker. 
Zo’n bijzonder stuk grond moet natuurlijk gekoesterd
worden. Niet alleen om zijn wetenschappelijke waar-
de, maar ook om zijn bijna vergeten rust. Een kwets-
baar cultureel erfgoed, zo maar midden in de media-
stad. Voor onderhoud en overleven van zo’n tuin zijn,
behalve mankracht, passie en vakkennis, ook finan -
ciële middelen nodig. De Soroptimistclub* Hilversum
e.o. helpt, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van
deze club, daarbij door geld in te zamelen voor een
nieuwe kweekkas. 
Om die reden vindt op zaterdag 16 juni in Pinetum
Blijdenstein een Groensymposium plaats met mede-
werking van hovenier Krijn Spaan (van het radiopro-
gramma Carpe Diem) en diverse andere sprekers. Zij
gaan de bezoekers van deze zaterdag niet alleen van
alles vertellen over bloemen en planten, maar ook over
’s-Gravelandse buitenplaatsen, de Boombergwijk en
het Pinetum zelf. Er wordt ook een Groen- en Lifestyle-
beurs gehouden en er is een wijnproeverij met drie bij-
zondere wijnen onder ons Soroptimisten-etiket. 
Kinderen kunnen een speurtocht door de tuin maken

en voor de kleintjes is er poppenkast, een grabbelton,
etc. En natuurlijk is er van alles te eten en te drinken en
zal er live muziek zijn.
U bent van harte welkom op deze unieke dag in deze
unieke tuin.

Entree: 5 euro, kinderen tot 1.20 m gratis 
Datum: zaterdag 16 juni 2007
Tijd: 10.00-17.00 uur 
Symposium: 11.00-16.00 uur 
Plaats: van der Lindenlaan 125, nabij het A.

Roland Holst College
Info Pinetum: www.pinetum.nl

Let op: deze geheime tuin zit goed verstopt achter
een hoge muur!!

* Het Soroptimisme bestaat sinds 1921. De naam is afgeleid van
soror (zuster), die het optimum (beste) nastreeft. Het is de
grootste internationale serviceorganisatie van vrouwen met een
beroep, ter wereld en als NGO bij de Verenigde Naties vertegen-
woordigd. Er zijn 93.000 leden, verdeeld over 125 landen. In Ne-
derland zijn 96 Soroptimistclubs. Per club is elk beroep één keer
vertegenwoordigd, zodat de verscheidenheid groot is. Onze in-
zet richt zich op zes aandachtspunten: onderwijs, mensenrech-
ten, milieu, gezondheid, economische en sociale ontwikkeling,
wederzijds begrip en respect. Wij steunen lokale, nationale en
internationale projecten.
Info soroptimisme: www.soroptimist.nl

Project ‘katholiek en protestant’
De stichting Tussen Vecht en Eem heeft een project
‘katholiek en protestant’ gestart. Doel is om meer te
weten te komen over hoe de bevolking in de regio om-
ging met de gevolgen van de reformatie. Er waren na-
tuurlijk richtlijnen van de bestuurlijke organen, maar
hoe (strikt) werden ze toegepast door de lokale bevol-
king? De inwoners van Hilversum waren overwegend
katholiek. Wat betekende dat in de praktijk naast de
kleine populatie protestanten die de bestuurlijke
macht in handen had?
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Historisch Nieuws



De startvergadering, waar de meeste historische krin-
gen vertegenwoordigd waren, vond plaats op 1 maart.
Bent u geïnteresseerd om ook onderzoek te doen naar
deze interessante materie, neem dan contact op met
Wim Dral (email: wjd@wanadoo.nl; tel. 035-6211385) of
Ineke de Ronde (email: ineke.de.ronde@wanadoo.nl;
tel. 035-6236223). 

De fotocollectie van de Stedebouwkundige Dienst 
digitaal
De fotocollectie van de voormalige Stedebouwkundi-
ge Dienst (opgeheven in 1982) geeft een tamelijk som-
ber beeld van het Hilversum van jaren zestig van de vo-

rige eeuw. Hot issues in die tijd waren de parkeerover-
last en het door verkeer dichtgeslibde centrum. Aan
onder meer het vroegere Achterom stonden vele on-
bewoonbaar verklaarde woningen die zouden wijken
voor de aanleg van de Schapenkamp. Daarentegen
was de Oude Torenstraat destijds een idyllisch straat-
je, en niet de verkeersader van nu. 
De fotocollectie wordt bewaard door het Streekarchief
Gooi en Vechtstreek en was tot voor kort alleen op
straatnaam op te vragen. Wat men dan kreeg was een
stapel kaartjes met daarop geplakte foto’s, zonder
duidelijke volgorde. In het kader van het project om de
hele collectie foto’s van het Streekarchief digitaal toe-
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gankelijk te maken, is nu de aftrap gegeven met de di-
gitalisering van de ‘collectie Stedebouw’. Een bestand
met ruim 2000 foto’s uit de tweede helft van de vorige
eeuw is nu te doorzoeken op adres, onderwerp of da-
tum. Het resultaat komt dan mét foto’s tevoorschijn
en kan worden afgedrukt of gemaild.
Op dit moment wordt de collectie nog alleen op de stu-
diezaal aangeboden. In het vorige nummer van Eigen
Perk berichtten wij over het plan van het Streekarchief
om samen met het Stads- en Streekarchief te Naarden
en het Gemeentearchief te Weesp één gezamenlijke
historische website in te richten. Het is de bedoeling
dat deze site de bestaande websites gaat vervangen en
een veelvoud van historische bronnen gaat aanbieden,
waaronder natuurlijk de fotocollectie.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op
20 februari jongstleden besloten de subsidieaanvraag
die voor de realisering van dit project nodig is, voor te
dragen aan Provinciale Staten. In mei valt hierover de

beslissing; men hoopt dat de website dan in novem-
ber 2008 in de lucht zal zijn.

Streekarchief Gooi en Vechtstreek
Melkpad 26 (gebouw Publiekszaken), Hilversum
Postbus 9900, 1201 GM Hilversum
Openingstijden studiezaal:
maandag-donderdag 8.30-16.30 uur
vrijdag gesloten
tel.: 035-6292646
internet: www.hilversum.nl/streekarchief
e-mail: streekarchief@hilversum.nl
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Twee voorbeelden uit het foto -

archief van de voormalige

Dienst Stadsontwikkeling:

links een foto van enige oude

negentiende-eeuwse wonin-

gen aan het Achterom, die

plaats moesten maken voor

de aanleg van de Schapen-

kamp. Rechts een foto van de

Oude Torenstraat in de tijd

dat het daar nog geen race-

baan was. (coll. SAGV)
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