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Dennenhoeve, het huidige Wijn en Spijslokaal op het Emmaplein, zal binnenkort verdwijnen in verband met de 
reconstructie van het stationsgebied. Dit schreven we reeds in 2008. In begin 2015 bestond het nog en was het de  
werkplaats van Pro-Rail in verband met de ondertunneling van het spoor voor een toekomstig fiets- en voetpad op 

de Soestdijkseweg.   

 
(Foto: Rob Sondaar) 

 



2 

Algemeen jaarverslag Historische Kring D’Oude School 
 

2 

INLEIDING  
 
Op 15 december 2014 werd de eerste steen gelegd van de herbouw van de Stationschefswoning 
op het emplacement van het Spoorwegmuseum door de heer Paul van Vlijmen, oud-directeur 
van het museum. In 2015 zal de herbouw voltooid zijn en zal de onthulling officieel plaats 
vinden. De actie van vele leden van onze vereniging om de woning te behouden danwel elders te 
herbouwen heeft daardoor een blijvende herinnering gekregen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het zelfde jaar zullen we voor onze gemeente de bevrijding vieren van de Duitse bezetters, het 
einde van de Tweede Wereldoorlog, die op 10 mei 1940 was aangevangen. 
 
 
ALGEMEEN 
 
In Memoriam  
 
In het afgelopen jaar hebben we van de volgende bijzondere personen afscheid moeten nemen. 
 
Tjitse Langerveld 
 
In Zaandam werd hij geboren op 12 mei 1923 en in De Bilt is hij overleden op 23 november 
2013. Tjitse was medeoprichter van de Historische kring in het jaar 1992. Hij zorgde voor het 
prille begin van de vereniging, stelde de onderzoeksgroep samen en verzorgde met anderen De 
Biltse Grift en de jaarlijkse tentoonstellingen. Als lid van het bestuur en samen met José Cladder-
Stinkens, voorzitter van de vereniging, heeft Tjitse de vereniging vele leden bezorgd. Actief was 
hij samen met José tot 14 april 2009. Toen gaf hij zijn stokje samen met José over aan hun 
opvolgers. Tijdens deze gelegenheid ontving hij uit handen van de burgemeester, de heer A.J. 
Gerritsen, een gemeentelijke medaille voor al zijn verdiensten voor de inwoners van de gemeente. 
 
Marga Verschoor.  
 
Marga werd per 1 mei 2004 door de Algemene Vergadering benoemd in de functie van secretaris 
van het bestuur van de vereniging. Herbenoemingen in die functie vonden plaats in 2007 en 
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2010. In de laatste periode diende de ziekte van ALS zich aan. In de loop van 2012 legde ze de 
functie van secretaris neer, maar bleef lid van het bestuur. Ze wilde zolang mogelijk haar steentje 
bijdragen. In de loop van het jaar daaropvolgend werd het werken haar steeds meer onmogelijk 
gemaakt. In april 2013 legde ze haar functie in het bestuur neer. Zij werd benoemd tot “lid van 
verdienste”. Op 25 juli 2014 hebben vele leden tijdens een plechtigheid in het Crematorium Den 
en Rust definitief afscheid genomen van haar. Op een stille en bescheiden wijze vervulde zij haar 
functie. Zij heeft niet lang van haar pensionering kunnen genieten. 
 
Truus de Bruijn-van Schaik 
 
Ook bereikte ons in dit jaar het droeve bericht van het overlijden van Truus de Bruijn-van 
Schaik. Truus werd in Harmelen geboren op 25 juli 1934 en overleed na een lang werkzaam leven 
in De Bilt op 2 oktober 2014. Truus werd na het oprichten van onze vereniging in het jaar 1992 
actief lid van de Onderzoekgroep. Zij hield zich bezig met het transcriberen van oude akten en 
(genealogisch) onderzoek.  Deze activiteiten leidden tot het schrijven van diverse artikelen in De 
Biltse Grift, vaak samen met Sjoukje Straub. Een voorbeeld is in het maartnummer van 2003 
‘Testament van Peter van Wijck, de laatste abt van Oostbroek’. Voor haar tomeloze inzet voor de 
vereniging werd zij benoemd tot erelid van onze vereniging. 
 

 

Opnieuw de  Mathi ldepri j s  voor  onze ve ren ig ing   

In 2013 werd de Mathildeprijs uitgereikt aan een bijzonder actief lid van de Historische Kring, 
namelijk Lies Haan-Berends. Op vrijdag 14 maart van 2014 werd onze vereniging opnieuw 
verrast. Aan de beide historische verenigingen van De Bilt, de Historische Vereniging 
Maartensdijk en de Historische Kring D’Oude School werd voor het laatst de  Mathildeprijs 
uitgereikt. In 2015 zal de prijs in een andere vorm door de gemeente worden toegekend. 

Het l edenbes tand –  Leden en  begunstig ers  

Het ledenbestand is in de achter ons liggende jaren teruggelopen tot ca. 475 leden. Vele leden 
voerden voor het opzeggen van hun lidmaatschap een acceptabele reden aan. Sinds 2013 is onze 
vereniging ook aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, een ANBI-instelling, met 
een aantekening van een culturele instelling. Op grond hiervan wordt nu door het bestuur actie 
gevoerd om meer begunstigers te verwerven. Ook leden kunnen hun lidmaatschap omzetten naar 
de status van begunstiger. De bijdrage kan alsdan voor 125% opgevoerd worden op de opgave 
van de Inkomsten Belasting van elk jaar. Er zijn natuurlijk wel voorwaarden aan verbonden.  
Informatie kan worden verkregen bij de penningmeester. 
 
Nieuwjaarsbi j e enkomst  ac t ieve  l eden in  Onze Lieve  Vrouwe ke rk 
 
Op zaterdag, 4 januari 2014, waren de actieve leden van onze vereniging te gast in de Onze Lieve 
Vrouwe kerk aan de Gregoriuslaan, Bilthoven Noord. De reden om de kerk te bezoeken was het 
feit dat in 2013 het negentig jarige bestaan van de kerk en van haar kerkgemeenschap was 
gevierd. Dat was een historisch moment voor een historische gebouw. Bij binnenkomst werden 
we getrakteerd op een heerlijke lekkernij van banketbakkerij Top. Mevrouw en mijnheer van 
Nieuwstadt waren onze gastvrouw en gastheer. Zij leidden ons rond en  vertelden over de 
geschiedenis van de kerk. Daarna was er gelegenheid om onder het genot van een drankje elkaar 
verder te ontmoeten en al het goede toe te wensen in het nieuwe jaar. 
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VERSLAGEN VAN DE WERKGROEPEN EN COMMISSIES 
 
Onderzoeksgroep Bibl io theek en  Documentatie  
 
Bij aanvang van het jaar 2014 waren de volgende personen lid van de Onderzoeksgroep: Jan van 
den Heuvel, Lies Haan-Beerends, Wilma Storimans, Ellen Drees, Leo Janssen, Ton Ockhuijsen 
en Paul Meuwese (voorzitter). In april kwam Abe Postema de onderzoeksgroep versterken.  Bij 
de vergaderingen werden Frans Hoogeweg en Donald Noorhoff (beiden beeldbank) telkens 
uitgenodigd. Dit i.v.m. de samenhang tussen beide werkgroepen. De onderzoeksgroep 
vergaderde in 2014 acht keer. 
Het hele jaar door hebben de leden van de Onderzoeksgroep weer veel vragen en verzoeken die 
binnenkwamen (veelal digitaal) beantwoord. Ook brachten velen een bezoek aan ons werkadres 
aan de Kometenlaan om informatie te verkrijgen. 
Het al in 2012 binnengekomen archief van de Biltse en Bilthovense afdeling van Groei & Bloei is 
geïnventariseerd en in 2014 afgerond en in bruikleen bij het Regionaal Historisch Centrum Vecht 
en Venen (RHC) opgeslagen. Originele foto’s en een brief betreffende Houdringe werden via een 
afstandsverklaring overgedragen aan het RHC.  
Van de zangvereniging Belcanto kwam een archief binnen. Dat is opgeschoond. En wordt 
bewaard in het archief op de Kometenlaan. Voorts ontvingen we plakboeken van de oud-
fotojournalist Hak. Al de door hem tussen 1976 en 1983 gemaakte krantenfoto’s met bijbehorend 
artikelen werden door zijn vrouw verzameld en bewaard in plakboeken. We ontvingen 
ansichtkaarten van het Natuurbad, foto’s van SWO-activiteiten (helaas doorgaans zonder verder 
informatie) en een fotoalbum van iemand uit Alkmaar met foto’s waarop de vader van de 
inzender staat in de tijd dat die in Berg en Bosch verbleef als patiënt. 
In het jaarverslag 2012 werd al melding gemaakt van het opzetten van een Biltse Canon. Lies 
Haan heeft de 24 Biltse items afgerond. Het Maartensdijkse deel is nog in behandeling bij de 
HVM. 
In 2014 is veel materiaal gedigitaliseerd. Maar nu moet het ‘stuwmeer’ van gedigitaliseerde foto’s 
e.d. voorzien worden van megadata. Dit feit heeft veel discussie losgemaakt over hoe de opslag 
van alle gegevens en materialen in een beeldbank aangepakt moeten worden, opdat alles op 
eenzelfde wijze wordt opgeslagen die ook logisch en bruikbaar te doorzoeken is voor mensen die 
informatie willen vinden. Ook wordt nagedacht over wat bereikbaar moet zijn via de website 
i.v.m. copyrights. 
Vanuit de onderzoeksgroep onderhoudt Abe Postema contact met de Monumentencommissie. 
Lies Haan heeft haar medewerking verleend aan een filmdocumentaire over de Biltse Grift die 
door collega’s uit Zeist is gemaakt. Op Monumentendag was D’ Oude School aan de 
Burgemeester De Withstraat geopend en bemand door leden van de onderzoeksgroep en het 
bestuur. 
De onderzoeksgroep evenals de mensen van de beeldbank hebben hun medewerking toegezegd  
en al verleend aan een verzoek van evenementenbureau Zincs communicatie uit Amsterdam in 
verband met de heropening van het stationsgebied eind mei 2015. 
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Evenementen-commiss ie   
 
 

De eerste activiteit in 2014 was de bijeenkomst voor actieve 
leden. Deze vond plaats op 5 januari in de Onze Lieve Vrouw 
van de Altijddurende Bijstand aan de Gregoriuslaan in 
Bilthoven Noord 
Zoals al eerder vermeld in dit jaarverslag was de keuze op deze 
locatie gevallen vanwege het in 2013 90-jarig bestaan van de 
kerk. 
 
Foto links: Mw. Johanna van Nieuwstad (foto Marcel Janssen) 

 
De volgende activiteit was de lezing door Gert 
Landman over het Bilts Hoogkruis dat in 2013 in het 
van Boetzelaerpark werd geplaatst. De lezing vond 
plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 
april 2014. 
 
   
Foto rechts: Gert Landman (foto Marcel Janssen) 
 
 
 
In de maand oktober heeft men de expositie kunnen bekijken in het Lichtruim waar een aantal 
historische foto’s van de Bilt en Bilthoven getoond werden. 
 

Op 13 november is er een lezing gehouden door de heer 
Kees Schipper over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De 
opkomst was goed met 38 belangstellenden, waaronder 10 
niet-leden en 1 nieuw lid. 
  
Foto links: Kees Schipper (Foto: Marcel Janssen) 
 
Op de Open Monumentendag was er in het Koetshuis van 
Landgoed Vollenhoven fotomateriaal te bewonderen met 
het thema “Op reis”, beschikbaar gesteld door de 
Historische Kring. 
 
Verder is men eind 2014 gestart met de voorbereiding van 
de expositie over oude foto´s van horecagelegenheden in 
de Bilt en Bilthoven. Deze expositie die in januari 2015 
plaatsvindt in het Wijkrestaurant ´Bij de Tijd´´ wordt 
geopend door Ellen Drees. 

 
Tot onze vreugde is in december Donald Noorhoff toegetreden in de Evenementencommissie. 
De commissie telt nu vijf leden. 
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De Bil ts e  Gri f t  
 
De veranderingen die in 2013 al waren ingezet, hebben de redactie van De Biltse Grift in 2014 
bestendigd. De discussie binnen de redactie die vorig jaar al was gestart over de weelde aan kopij 
die geeft ruimte om nog meer op kwaliteit te gaan koersen, is verder uitgebouwd. 
Helaas heeft Petra Cremers wegens haar drukke werkzaamheden het redactiewerk na anderhalf 
jaar weer moeten neerleggen. Gelukkig hebben we in Ed Heuvink een goede opvolger voor haar 
gevonden. 
Ook 2014 heeft een vernieuwing in het blad gebracht. Vanaf het juninummer is De Biltse Grift 
volledig in kleur. Jammer genoeg was door een fout bij de drukker het septembernummer toch 
weer in zwart-wit, maar dat is ruimschoots goedgemaakt, doordat de drukker aanbood om bij het 
decembernummer een extra katern te voegen, waarin de foto’s van het voorgaande nummer 
alsnog in kleur konden worden afgedrukt. 
Anders dan de voorgaande jaren was 2014 niet een speciaal jaar, in de zin van een jubileum. 
Komend jaar is dat weer wel, namelijk 70 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog; daarop willen 
we inspelen en we hebben dit jaar dan ook plannen gesmeed voor een lopend thema in de 
nummer van 2015. 
Naast de wisselende artikelen die in de nummers van 2014 zijn verschenen, hadden we een aantal 
terugkerende onderwerpen, zoals de serie “De Bilt, toen en nu”, waarin we foto’s naast elkaar 
presenteren van een plekje in de gemeente dat in de loop der jaren sterk veranderd is. Ook het 
Oorlogsdagboek van mevrouw Van Bodegraven liep in een aantal nummers door. In de loop van 
2015 krijgt dit dagboek zijn slotaflevering. 
De redactie kan nog steeds beschikken over een grote hoeveelheid kopij die aangeboden wordt.  
Ook konden we dit jaar wederom profiteren van de vaardige handen van Hetty en Maas van 
Apeldoorn voor het inpakken en distribueren van De Biltse Grift en de hulp van Ard Barendsen 
daarbij. 
 
 
Webcommiss ie  
 
De webcommissie ging wat samenstelling en formele taakverdeling betreft onveranderd 2014 in: 
Rob Herber (eindredacteur), Lies Haan-Beerends, Frans Hoogeweg, Ton Ockhuijsen en Rob 
Sondaar (waarnemend webmaster). De chronische ziekte en later het overlijden op 17 juli 2014 
van de levenspartner van Rob Herber, Marga Verschoor, was van flinke invloed op de 
werkzaamheden. De webcommissie heeft dat waar mogelijk en nodig opgevangen voor wat 
betreft de voortgang van zijn activiteiten. 
In 2014 is één interview geplaatst. Het aantal foto’s van de grote veranderingen in Bilthoven-
Centrum nam sterk toe. Er werd besloten ook de veranderingen op andere locaties in De Bilt en 
Bilthoven vast te leggen Daartoe werd een nieuw tabblad ‘Sloop en bouw na 2000 gemaakt met 
onderwerpen als ‘De Leyen’, ‘Inventum en ‘Rotonde RIVM’.  
 

Foto links: Inventum (Foto: Rob Sondaar 
 
De website van de Kring heeft in 2014 meegedongen 
naar de Geschiedenis Online Prijs. Helaas is de site 
noch genomineerd, noch in aanmerking gekomen voor 
de publieksprijs door onvoldoende stemmen. 
  
Het goede nieuws is dat we een ter zake kundig -, actief 
- en enthousiast nieuw lid hebben mogen verwelkomen 
in de persoon van Harry Luiten. Harry is thuis in de 
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nieuwe media en is al rap begonnen met het plaatsen van de 
inhoud van de huidige website in een andere omgeving. Leden van 
de redactie en eventuele derden kunnen teksten, foto’s en links 
voortaan zelf op de website zetten. 
 
Foto links: Harry Luiten  
 

Harry Luiten heeft in korte tijd werk gemaakt van een FaceBook-pagina en een Twitter- en 
YouTube account. Het delen van materiaal, en tegelijk beschermen ervan blijft daarbij een 
belangrijk punt van aandacht. Als alles volgens planning verloopt, wordt de huidige site rond half 
februari 2015 vervangen door de nieuwe versie. 
Harry zal (na benoeming door het bestuur) de nieuwe webmaster worden en daarbij Rob Sondaar 
opvolgen. Rob Sondaar blijft aan als lid van de webcommissie. 
 
   
PR-commiss ie  
 
In 2014 heeft de Historische Kring D’Oude School een PR-commissie in het leven geroepen. Op 
verschillende oproepen in de lokale pers reageerde een aantal kandidaten en uiteindelijk zijn Peter 
van Ardenne, Ed Heuvink en Hijlco Span toegetreden tot deze PR-commissie. De commissie 
stelt zich ten doel om de bekendheid en het draagvlak van de Historische Kring De Bilt onder de 
bewoners van de gemeente De Bilt te vergroten. Daarbij wil de commissie vooral ook jongere 
bewoners (30-50 jaar) interesseren voor het werk en – in het verlengde daarvan- een mogelijk 
lidmaatschap van de kring. De commissie hoopt dat te bereiken door voorstellen te doen voor en 
uitvoering te geven aan PR-activiteiten rondom de verschillende uitingen van de kring: 
tentoonstellingen, lezingen, uitgaven etc.  Ook zal de PR-commissie voorstellen doen voor 
nieuwe activiteiten met als voornaamste doel het bereiken van een nieuwe en jongere doelgroep. 
 
 
Samenstelling Bestuur per 31 december 2014: 
Leo van Vlodorp, voorzitter 
Gitta van Eick, secretaris 
Jan Jaap Oskam, penningmeester 
Steven Hagers, hoofdredacteur De Biltse Grift 
Marcel Jansen, evenementen commissie 
Jaap Akkermans, bestuurslid 
Paul Meuwese, bestuurslid 
 
In dit jaarverslag staan bijdragen van:  
Leo van Vlodorp 
Paul Meuwese 
Marcel Janssen 
Steven Hagers 
Rob Sondaar 
Hijlco Span 


