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  Historische Kring D’ Oude School 
 

Jaarverslag 2016 
 

INLEIDING 
 
Voor de ‘buitenwereld’ was 2016 een jaar waarin de Historische Vereniging D’ Oude School relatief 
weinig aan de weg timmerde. Evenwel werd er niet stil gezeten. Naast lopende zaken vergde ook 
2017 al onze aandacht. 
 
Huisvesting 
Een van de belangrijkste zaken die in 2016 en momenteel nog steeds speelt is de huisvesting van onze 
vereniging. Onze in ledenaantal niet zo grote vereniging is wat huisvesting betreft financieel afhankelijk 
van de gemeente De Bilt en SSW. Dankzij subsidie en sponsoring - waarvoor wij uitermate dankbaar zijn 
- kunnen wij ons onderkomen aan de Kometenlaan bekostigen en gebruiken. Het is zeker niet 
uitgesloten dat er veranderingen in het verschiet liggen. Daar maakten we ons zorgen over in 2016 en 
zullen we ook in 2017 nog veel aandacht aan moeten besteden. In het geval wij de huurkosten 
grotendeels of geheel zelf moeten gaan dragen ontstaat  een uitermate ongewenste situatie voor de 
vereniging. Er is in 2016 geen enkel besluit genomen over een eventuele verhuizing. 
 
Financiën 
Financiën zijn  sowieso een belangrijk punt van aandacht. In 2016 hebben we moeten besluiten de 
contributie te verhogen. Ook op andere wijzen hebben we geprobeerd inkomsten te verwerven of 
kosten te drukken. Met de drukkerij van de Biltse Grift hebben we afspraken kunnen maken zodat ons 
kwartaalblad goedkoper wordt geproduceerd. Het meedoen aan de Rabo Clubkas Campagne leverde 
dankzij de vele stemmen van onze leden een mooi bedrag op. Ook de actie van de PLUS-markt in 
Bilthoven spekte onze kas. 
 
Penningmeester 
Aan het eind van 2016 hebben we een nieuwe penningmeester kunnen vinden. We heten Marcel 
Janssen van harte welkom. Zijn benoeming moet formeel nog in de ALV van 2017 bekrachtigd worden. 
Maar in december 2016 en januari 2017 heeft Jan jaap Oskam zijn portefeuille overgedragen aan  
Marcel Janssen. Tevens zijn de nodige formulieren ingevuld en aanvragen ingediend bij de Kamer van 
Koophandel en de banken. Vanaf eind januari 2017 kon de nieuwe penningmeester geautoriseerd 
handelen. Op deze plaats zeggen we dank aan Jan Jaap Oskam voor zijn inzet in de afgelopen jaren. 
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Jubilea 
De Historische Vereniging Maartensdijk bestaat in 2017 dertig jaar en onze vereniging vijfentwintig  jaar. 
De beide verenigingen hebben de handen ineen geslagen en zijn vanaf maart 2016 bezig met het 
bedenken en voorbereiden van activiteiten waarvan de inwoners van onze gemeente in 2017 kunnen 
genieten. Er bestaan plannen voor het uitbrengen van een kwartet met foto’s van de zes kernen, een 
verjaardagskalender, het uitzetten van een fietsroute  met informatie via een app maar ook op papier, 
het presenteren van de canon van de Gemeente De Bilt en lezingen.  
AL iets langer is een commissie bezig met het opzetten van een tentoonstelling in verband met het feit 
dat 100 jaar geleden de naam Bilthoven aan de toenmalige nederzetting Station De Bildt werd gegeven. 
Een kleine redactie heeft in 2016 een aanzet gegeven om te komen tot de uitgave van een boek over 
‘100 jaar Bilthoven’. 
Voor de financiering van de vele activiteiten zijn naast de Gemeente De Bilt negen fondsen 
aangeschreven met een verzoek om financiële ondersteuning. 
 
Vrijwilligers  
In 2016 kwamen heel wat vragen om informatie  binnen bij de onderzoeksgroep. Steeds weer werd daar 
adequaat en snel op gereageerd door onze vrijwilligers. Heel groot is de groep vrijwilligers die elk 
kwartaal opnieuw zorgt dat de Biltse Grift bij alle leden bezorgd wordt. Er dienden zich ook nieuwe 
vrijwilligers aan. Dankzij alle vrijwilligers zijn wij samen de vereniging. 
 
Dank 
Een woord van dank is hier op zijn plaats aan de vele vrijwilligers die in 2016 op de een of andere wijze 
een kleinere of veel grotere bijdrage leverden om onze vereniging levend te houden. 
 
Paul Meuwese, voorzitter 
 
 
EVENEMENTENCOMMISSIE 
In 2016 heeft de Evenementencommissie weer heel wat activiteiten georganiseerd. De commissie 
bestond uit Marcel Jansen, Koos Koenen, Donald Noorhoff, Ellen Drees, Hans de Groot, Henk Rietveld. 
Na de opening in oktober 2015 van de Tentoonstelling Utrechtseweg is de tentoonstelling in 2016 op tal 
van plaatsen te zien geweest. Als laatste was de tentoonstelling in de bibliotheek van Het Lichtruim te 
bezoeken. De tentoonstelling heeft heel wat bezoekers getrokken wat aangeeft dat er genoeg 
belangstelling bestaat voor de historie van onze omgeving. 
 
Vrijwilligersmiddag bij de Centrumkerk 
Op 9 januari 2016 was de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst in de Centrumkerk op de Julianalaan. De 
recent verbouwde kerk was een mooie aanleiding om onze vrijwilligers een bezoek te laten brengen aan 
deze kerk. We werden ontvangen door Piet Stammes, de voorzitter van de algemene kerkenraad. De 
heer Klaas Kuiken gaf een korte uitleg over de geschiedenis van de kerk en over de verbouwing. 
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Lezingen 

Op 21 april 2016 werd na de Algemene Ledenvergadering door Lies Haan-Berends de lezing gegeven 
met als titel “Ontdekkingstocht rondom de Utrechtse Dom”. Met foto’s en een goed verhaal kon Lies 
Haan-Berends de zaal lang boeien. 

        

       Lies Haan-Berends  (foto Marcel Jansen) 

17 November 2016 hield Ad van Liempt een lezing voor leden en niet-leden. “Na de Bevrijding” 

Onder deze titel maakte de NTR een tv-serie waarbij Ad van Liempt het boek schreef. De lezing werd 
zeer goed bezocht en leverde ook nieuwe leden op. 

 

  
 Lezing van Ad van Liempt (foto Marcel Jansen) 

 
Vrijwilligers uitje 
In maart is er een vrijwilligers-onderonsje geweest in het bezoekerscentrum op de Kometenlaan. Op 20 
september 2016 werd een uitje georganiseerd voor alle actieve vrijwilligers naar het Castellum in De 
Meern. Ongeveer 20 vrijwilligers werden rondgeleid door een vrijwilliger van het Castellum die vertelde 
over de geschiedenis die zich af heeft gespeeld op deze plek en de geschiedenis rond het in die 
omgeving gevonden Romeins schip. 
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Vrijwilligersuitje bij Castellum  (foto Marcel Jansen)  

 
Vrijetijdsbraderie en Open Monumentendag  
De kraam tijdens Vrijetijdsbraderie in de Dorpsstraat op zaterdag 12 september was een succes. Zo ook 
de Monumentendaglocatie Berg en Bosch. Lies Haan-Berends heeft 4 rondleidingen gegeven. Bij de 
opening waren er veel aanwezigen. De dag heeft 7 nieuwe leden opgebracht en er zijn een aantal 
boeken verkocht. 
 
Vrijwilligersmarkt: Marcel Jansen en Gitta van Eick waren namens de vereniging aanwezig op de 
Vrijwilligersmarkt op 8 oktober 2016. De dag heeft 4 potentiële vrijwilligers opgeleverd. Inmiddels is er 
een vrijwilliger binnen de Onderzoekgroep werkzaam. 
 

Wintermarkt Rondom de Dorpskerk in De Bilt 

Na de succesvolle braderiedag was de vereniging ook aanwezig tijdens de Wintermarkt. Ook dit was een 
goede mogelijkheid om de Historische Kring te promoten. Deze dag heeft drie nieuwe leden opgeleverd. 

Voorbereiding 100 jaar Bilthoven 

In april 2016 is volop gestart met de voorbereidingen voor de tentoonstelling “100-jaar Bilthoven”. De 
tentoonstelling wordt geopend op 13 mei 2017 bij Velthoven Interieurs. 

 

REDACTIE 

De redactie bestond in 2016 uit Steven Hagers (voorzitter), Loes Meijer, Bernard Schut, Ed Heuvink en 
Corry van der Hoeven. 

De redactie heeft in 2016 contact gezocht met de Onderzoeksgroep om voorstellen te bespreken van de 
kant van de redactie met betrekking tot eventuele onderzoeksthema’s die kunnen leiden tot losse 
bijdrage of themanummer, bijvoorbeeld dat van ‘100-jaar Bilthoven’, of -bijzondere of belangrijke 
inwoners van onze gemeente, het bouwbeleid of de industriële bedrijvigheid. 

Ook is er gesproken over toekomstige advertenties in De Biltse Grift. De redactie heeft besloten dat het 
moet gaan om een uitneembaar binnenvel. Het bestuur verwerft de advertenties. De start zou kunnen 
zijn in het maartnummer van 2017. In principe bepaalt het bestuur wat de criteria zijn van wat wel en 
niet toelaatbaar maar de redactie heeft wel een stem in het kapittel. 
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ONDERZOEKSGROEP, BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE 

Bij aanvang van het jaar 2016 waren de volgende personen lid van de Onderzoeksgroep: Jan van den 
Heuvel, Lies Haan-Beerends, Wilma Storimans, Ellen Drees, Leo Janssen, Ton Ockhuijsen, Abe Postema, 
Leo van Vlodorp, Bart van der Veen en Paul Meuwese (voorzitter onderzoeksgroep). Bij de 
vergaderingen werden Frans Hoogeweg en Donald Noorhoff ook telkens uitgenodigd. Marijke de Jong 
was ook actief voor de onderzoeksgroep. Zij verzorgde archiefwerk thuis. 
In april, tijdens de ALV nam Bart van der Veen (die infomeel al sinds einde 2015 de rol van voorzitter van 
de onderzoeksgroep had overgenomen)  formeel het stokje over van Paul Meuwese als 
coördinator/voorzitter van de onderzoeksgroep en mocht aanschuiven aan de bestuurstafel. 
Einde 2016 kon de onderzoeksgroep zich verheugen met de aanmelding van een nieuw actief lid binnen 
de groep, Joke van der Wiel. 
 
Het hele jaar door hebben de leden van de Onderzoeksgroep weer veel vragen en verzoeken die 
binnenkwamen kunnen beantwoorden. Ook brachten velen op donderdagmorgen tijdens de 
openingsuren een bezoek aan ons werkadres aan de Kometenlaan om informatie te verkrijgen. 
De openingstijden zijn  uitgebreid. Ook op de dinsdagmorgen zijn er leden aanwezig en konden we soms 
ook bezoeker verwelkomen.  
De collectie van ‘harde’ voorwerpen die specifiek betrekking hebben op De Bilt zijn vanuit De Oude 
School  verplaatst naar de Kometenlaan. 
 
Gelukkig waren er ook regelmatig mensen die aan de historische kring dachten en zaken kwamen 
brengen waarvan verwacht wordt dat ze mogelijk van belang zijn voor onze vereniging, waaronder 
diverse documenten en oude kranten die nog onderzoek behoeven.   
In de loop van het jaar waren verschillende leden van de onderzoeksgroep actief bij allerlei ook voor de 
inwoners van de gemeente zichtbare activiteiten ook al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat het 
activiteiten in  de kernen De Bilt en Bilthoven waren. 
 
ICT BELEID EN DIGITALISERING 
 
De zoekstructuur van onze Wordpress website werd het afgelopen jaar verbeterd. Verder werden 
nieuwsbrieven via e-mail verzonden naast de papieren Kleine Grift die aan ons driemaandelijks 
tijdschrift wordt toegevoegd. Geprobeerd wordt om de lijst met mailadressen van leden zo volledig 
mogelijk te krijgen. Op de Facebook pagina werden verder opnamen van buitenplaatsen geplaatst die 
met een drone waren gemaakt. In 2016 werd ook gestart met de technische realisatie van de canons, 
waarvan de planning is die bij de start van het jubileumjaar wereldkundig te maken. 
 
Naast diverse leden uit de onderzoeksgroep hield Aad van Genderen zich op de dinsdagmorgens 
voornamelijk bezig met de ict-hardware en met de inrichting van de beeldbank. Gedurende het jaar is 
gebleken dat veel van de hardware aan vervanging toe was en hier is gedurende het jaar met 
voortvarendheid aan gewerkt. De opbouw en structuur van de beeldbank heeft duidelijker vorm 
gekregen. Onder meer dankzij de vervanging van PC’s konden ook meerdere mensen tegelijk aan het 
invullen van de beeldbank werken, hetgeen bevorderend op de voortgang heeft gewerkt. 
 


