Historische Kring d’Oude School
Jaarverslag 2017
INLEIDING
Het jaarverslag 2016 begonnen we met: “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.”
Die aandacht had te maken met het feit dat de Historische Kring d’Oude School in 2017 een
lustrum/jubileum vierde. Op 30 maart 1992 zaten (wijlen) Tjitse Langerveld en Abe Postema bij
notaris Nagtzaam om samen de Historische Kring op te richten. Dat betekende dat in 2017 de
vereniging 25 jaar bestond.
Samen een jubileum
Ook de Historische Vereniging Maartensdijk had in 2017 een lustrum te vieren. Deze vereniging
bestond 30 jaar. De beide verenigingen sloegen de handen ineen en zochten samenwerking om
ter gelegenheid van de lustra een aantal activiteiten te ontwikkelen voor jong en oud, lid of
geen lid van een van de verenigingen, kortom voor de inwoners van de gemeente De Bilt.
De festiviteiten startten op 25 maart met een feestelijke bijeenkomst in de Mathildezaal in
Jagtlust. Zo’n 100 belangstellenden zagen een film over het ontstaan van de plaats De Bilt
gemaakt door leerlingen van het toen nog geheten Groenhorstcollege (thans Aeres VMBO) in
Maartensdijk. De burgemeester en enkele oud-collega’s gingen een paneldiscussie aan, de
canons van Maartensdijk en De Bilt gingen de lucht in. In april werd een fiets-app gelanceerd
waarbij je al fietsend informatie krijgt over de plek waar je op dat moment bent. Deze app werd
geactiveerd door de op dat moment net in dienst getreden burgemeester Sjoerd Potters. Hij
was het ook die in mei de grote rondreizende tentoonstelling “Honderd jaar Bilthoven” opende.
Alle andere kernen, Westbroek, Hollandsche Rading, Maartensdijk, Groenekan en De Bilt
hadden door het jaar heen een specifieke tentoonstelling over die kern. In oktober zag het boek
“Honderd jaar Bilthoven” het levenslicht. De burgemeester, de 100-jarige mevrouw Werner, de
zijn leven lang in Bilthoven wonende heer Gijs Vonk (94), en de kleindochter van de oprichter
van Inventum als ook de directie van Inventum namen de eerste exemplaren op 11 oktober in
ontvangst. Het boek werd onverwacht een buitengewoon succes. Er werden na de eerste 1000
stuks zelfs nog 750 boeken bijbesteld. En ze zijn allemaal verkocht. Ook werd gedacht aan de
spelende mens. Het z.g. zeskernenkwartet werd uitgegeven en verkocht.
De leerlingen van de basisschool werden niet vergeten. In samenwerking met KunstCentraal en
het Landschap Erfgoed Utrecht werd een portretfotoproject opgezet waar 12 basisscholen in de
gemeente aan deelnamen. Portretfoto’s die de leerlingen maakten o.l.v. een beroepsfotografe
werden een maand lang tentoongesteld in Het Lichtruim.
Alle activiteiten in het jubileumjaar waren goed te volgen op de zeer actueel gehouden website
www.vanzoddetotpleisterplaats.nl. Maar ook in de lokale pers, met name De Vierklank, werd
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heel veel aandacht besteed aan de verschillende activiteiten. In de Vierklank als ook in De
Stadspers verschenen mooie historische verhalen.
De hierboven genoemde activiteiten kregen gestalte dankzij de hulp van zo’n vijftig vrijwilligers
uit alle kernen. Zij zorgden voor de samenstelling en opbouw van de tentoonstellingen in de
verschillende kernen. De redacteuren van het boek “Honderd jaar Bilthoven” hadden van
tevoren nooit bedacht hoeveel tijd en energie er nodig was voor het uitgeven van het boek.
Elke vrijwilliger die een bijdrage leverde om het jubileumjaar te laten slagen danken wij voor
zijn/haar bijdrage.
En dan zij hier ook vermeld dat wij al die activiteiten konden organiseren dankzij de financiële
steun van de middenstand in Bilthoven, de gemeente De Bilt, Van Ewijckfonds van Oostbroek
en De Bilt Fonds, Stichting Carel Nengermanfonds, K.F. Heinfonds, Stichting Mens en zijn
Natuur, Prins Bernhardfonds en het Elise Mathildefonds. Wij danken de fondsen dat zij onze
activiteiten mede mogelijk maakten.
Huisvesting
Ook in 2017 hield een mogelijke verhuizing van onze werk- en vergaderruimte naar Het
Lichtruim ons bezig. Maar evenals in de voorgaande jaren zat er weinig vooruitgang in. De
huidige huisvesting is naar alle tevredenheid. Niettemin heeft de Historische Kring zich bereid
getoond mogelijkheden voor andere huisvesting te onderzoeken. De afgelopen tijd heeft SSW
wel een huurbedrag voor andere ruimte genoemd. In onze subsidieaanvraag voor 2017 heeft
dat vervolgens tot een extra subsidiebedrag geleid, want de kring kan uit eigen middelen geen
huur betalen. De gemeente heeft die extra subsidie niet toegekend, waarop we een
zogenaamde zienswijze hebben ingediend. Daar is nog geen antwoord op gekomen van de
gemeente.
Penningmeester
Nog eind 2016 gelukte het ons Marcel Janssen binnen te halen als penningmeester. Hij gaf wel
direct aan dat hij het penningmeesterschap voor een periode van één jaar aanvaardde en in die
tijd al doende kon ervaren of het te combineren was met zijn werk. In juli 2017 liet Marcel
Janssen weten dat we op zoek moesten naar een nieuwe penningmeester. Die hebben we
gevonden. Jan van Hoeijen neemt de taak van Marcel als penningmeester over. Welkom Jan en
dank aan Marcel.
2017 Was ook het jubileumjaar. De penningmeester van de Historische Kring verzorgde tevens
de financiën van de jubileumactiviteiten. Zo was afgesproken met de jubileumcommissie. De
uitgave van het boek “Honderd jaar Bilthoven” bezorgde de penningmeester ongekend veel
extra werk. Gelukkig kreeg hij geweldige ondersteuning van Thea de Poel. Mede dankzij haar en
de distributeur Simon van der Molen werd het logistieke proces van de verspreiding van het
boek tot een goed einde gebracht. Wij danken hen daarvoor.
EVENEMENTENCOMMISSIE en PUBLIC RELATIONS
De eerste activiteit in 2017 van de evenementencommissie was het organiseren van de
Nieuwjaarsbijeenkomst voor de actieve vrijwilliger bij McCloud Gallery in de
benedenverdieping van de Biltse Boekhandel van Ike Bekking op de Julianalaan. Corine Hazelzet
werd voor deze gelegenheid uitgenodigd voor het geven van een lezing over het
Dudokcomplex. Niet vreemd om juist in het jaar dat binnen de politiek van de gemeente
gesproken werd of het Dudokcomplex wel of niet als monument zou moeten worden betiteld,
de Historische Kring er extra aandacht aan wilde besteden.
Lies Haan gaf op 22 maart in Verzorgingshuis De Bremhorst een lezing met de titel “Rondom de
Utrechtse Dom”. Er waren ca. 25 mensen aanwezig.
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Tentoonstellingen vastgelegd
De leden van de evenementencommissie hebben zich in 2017 vooral beziggehouden met de
totstandkoming van de tentoonstelling “100 jaar Bilthoven”. De officiële opening door
burgemeester Sjoerd Potters bij Veldhoven Interieurs werd met een muzikale omlijsting van de
Bilthovense Brandweer harmonie een feestelijke aangelegenheid. Zeker 80 belangstellenden
gaven gehoor aan de uitnodiging.

Foto: Donald Noorhoff
Opening door de burgmeester en toespraak Rob Herber

Foto: Marcel Janssen
De Biltse Harmonie voor een muzikaal onthaal

In het jubileumjaar reisde de grote tentoonstelling ‘100 jaar Bilthoven’ naar heel veel locaties.
Onder andere was de tentoonstelling te zien bij WVT, in de Mathildezaal van het gemeentehuis,
de bibliotheek in Het Lichtruim, Verzorgingshuis De Schutsmantel en de Centrumkerk.

Foto: Donald Noorhoff
Tentoonstelling “100-jaar Bilthoven in de Centrumkerk

Vele weken konden de inwoners van de gemeente De Bilt een kijkje nemen bij de
tentoonstelling die ging over het ontstaan en de groei van Bilthoven. Aan het einde van 2017
was er kortstondig ook nog een tentoonstelling ingericht in het Wittecentrum over “Het
dorpsleven in De Bilt” en als extra locatie Huize Het Oosten.
Onze actieve huisfotograaf Donald Noorhoff heeft een grote bijdrage aan alle tentoonstellingen
geleverd.
Op eigen initiatief heeft Donald drie tentoonstellingen vastgelegd in fotoboeken, waaronder de
in 2016 mobiele tentoonstelling over de “Utrechtseweg”. De fotoboeken heeft Donald aan de
Historische kring geschonken. Wij zijn hem daar dankbaar voor.
Na het huishoudelijke gedeelte van de Algemene Ledenvergadering op 26 april werd de avond
openbaar voortgezet met een lezing van Lies Haan over het historisch hart van Amersfoort. Die
avond hebben zich nog twee nieuwe leden zich aangemeld.
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In maart heeft Lies Haan een lezing “Straatnamen In De Bilt” gegeven betreffende de straten en
stegen, lanen en wegen van De Bilt. In maart heeft Lies dezelfde lezing gegeven bij het
studieclubje van de vrouw van Frans Hoogeweg in de bibliotheek Het Lichtruim.
Op 2 april heeft Lies Haan voor de Soroptimisten in de kapel van Berg en Bosch een verhaal
verteld over de ontstaansgeschiedenis van Berg en Bosch. Ook heeft ze een en ander verteld
over de ramen in de kapel waarna een korte rondgang over het terrein van Berg en Bosch werd
gemaakt.
Op 23, 24 en 25 juni waren de (laatste) tuindagen op Vollenhoven. De Historische Kring was ook
hier aanwezig. De film over de Utrechtseweg werd getoond echter door het koude weer was de
belangstelling niet zo groot.
Op zaterdag 9 september was het weer open monumentendag met als thema “boeren, burgers
en buitenlui”. De Historische Kring stond op de jaarmarkt aan de Dorpsstraat in De Bilt tijdens
de Vrijetijdsbraderie.
Op donderdag 9 november gaf Lies Haan wederom de interessante lezing met als titel:
“Straatnamen In De Bilt”.
In dit geval als aanvulling op de fototentoonstelling “Het dorpsleven in De Bilt” die van
donderdag 9 tot en met woensdag 15 november in het H.F. Witte Centrum in De Bilt te zien
was over het dorpsleven in De Bilt door de jaren heen. Deze fototentoonstelling was een
onderdeel van de activiteiten rond het jubileumjaar van de historische verenigingen.
Ook was er belangstelling vanuit de actieve leden om deel te nemen aan de Wintermarkt op 15
december. De invulling van het tijdschema gaf geen probleem. De markt werd goed bezocht
ondanks het koude winterweer.

Foto: Donald Noorhoff, Wintermarkt Dorpsstraat 2017

Uiteraard werd er van alle evenementen publiciteit gemaakt in De Vierklank, Biltse Courant,
Cultuurladder en op onze website en facebookpagina. Ook werd aandacht besteed in de
Stadspers en het AD regio Utrecht.
De Evenementcommissie bestond in 2017 uit;
Ellen Drees, Els Verzuu, Koos Koenen, Donald Noorhoff, Rob Herber, Hans de Groot, Henk
Rietveld en Marcel Jansen.
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REDACTIE DE BILTSE GRIFT
In de jaargang 2017 had de redactie van De Biltse Grift te kampen met ziekte. Toch is het gelukt
om volgens schema alle vier de kwartalen een volwaardige grift uit te brengen. Met een zeer
gevarieerde inhoud, die de aandacht vestigde op zo verschillende onderwerpen als de grenzen
van de gemeente, de sluizen, de bomen, de graven, oorlogsherinneringen, forten, stegen en
overwegen. Talrijke aspecten kwamen zo aan bod.
De inhoud mag gevarieerd zijn, de medewerkers zijn dat niet, vaak zijn het dezelfden die het
blad volschrijven. De redactie betreurt dat en zou graag zien dat veel meer leden van de
vereniging hun bijdrage leveren aan De Biltse Grift. Hierbij daarom een dringende oproep om
deze bijdrage te leveren.
Steven Hagers die gedurende zo’n tien jaar de hoofdredacteur was van De Biltse Grift heeft in
het verslagjaar zijn functie neergelegd. Bernard Schut heeft die functie per 1 januari 2018 op
zich genomen. In de praktijk vervulde hij deze functie al sinds de editie van september 2017.
Henri L’Honoré Naber is de redactie komen versterken als secretaris. Joke van der Wiel trad toe
als lid. De redactie is eind 2017 als volgt samengesteld: Bernard Schut hoofdredacteur, Henri
L’Honoré Naber redactiesecretaris, Ed Heuvink, Abe Postema, Joke van der Wiel allen lid van de
redactie, Corry van der Hoeven correctie en Loes Meijer-Ott lay-out.
ONDERZOEKSGROEP, BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
Bij aanvang van het jaar 2017 waren de volgende personen lid van de Onderzoeksgroep: Jan
van den Heuvel, Lies Haan, Wilma Storimans, Ellen Drees, Leo Janssen, Abe Postema, Leo van
Vlodorp, Joke ven der Wiel, Frans Hoogeweg, Donald Noorhoff en Bart van der Veen (voorzitter
onderzoeksgroep). Marijke de Jong was ook actief voor de onderzoeksgroep. Zij verzorgde
archiefwerk thuis.
Het hele jaar door hebben de leden van de Onderzoeksgroep weer veel vragen en verzoeken
die binnenkwamen kunnen beantwoorden. Ook brachten enkelen 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.
Naast diverse leden uit de onderzoeksgroep hield Aad van Genderen zich op de
dinsdagmorgens voornamelijk bezig met de ict-hardware en de inrichting daarvan.
De opbouw en structuur van de beeldbank heeft weer duidelijker vorm gekregen. Onder meer
dankzij de vervanging van PC’s konden nu ook meerdere mensen tegelijkertijd werken, hetgeen de
voortgang bevorderde. Veel aandacht werd besteed aan back-ups van de steeds groeiende

digitale bestanden.

Er waren ook regelmatig mensen die aan de historische kring dachten en zaken kwamen
brengen waarvan verwacht werd dat ze mogelijk van belang konden zijn voor onze vereniging,
waarvan een aantal nog nader onderzoek behoeven.
In de loop van het jaar waren verschillende leden van de onderzoeksgroep actief bij allerlei
activiteiten in het kader van 100 jaar Bilthoven.
ICT BELEID EN DIGITALISERING
Bij de start van de jubileumactiviteiten werden de regionale canons van De Bilt en Maartensdijk
gelanceerd in een bijeenkomst in het gemeentehuis. De technische ondersteuning voor de
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productie van de Maartensdijkse canon was geleverd vanuit onze vereniging. Beide historische
verengingen lanceerden ook één website voor het bekendmaken van alle jubileumactiviteiten:
www.vanzoddetotpleisterplaats.nl.
Op het Youtube kanaal van de Historische Kring werd een film over Beerschoten toegevoegd en
via facebook werd verslag gedaan van de jubileumactiviteiten.
Aan de beeldbank werd verder gewerkt. De beeldbank bleek onmisbaar bij het creëren van de
jubileumtentoonstellingen in de zes kernen.
Eind 2017 werd gestart met een forse wijziging van de techniek voor de website. Die zal begin
2018 zijn beslag krijgen.
DISTRIBUTIE DE BILTSE GRIFT
Eind januari 2016 heeft Simon van der Molen de taak van de ons ontvallen heer Ard Barendsen
als coördinator distributie overgenomen.
Ondanks dat Ard alle correspondentie en administratie keurig gearchiveerd had, was het voor
Simon nog even een zoektocht. Met hulp van de secretaris en de penningmeester en de grote
groep bezorgers, daarnaast nog met inzet van Corry de Rooij, die onze ledenadministratie zo
goed en strak bijhield, is het dan toch gelukt de bezorging van het maartnummer vrij glad te
laten verlopen. Met dank daarvoor voor alle hulp.
Vanaf maart tot december kregen wij assistentie bij de voorbereiding (het vouwen en insteken
van de Kleine Grift) door Yvonne de Smale, die zich als vrijwilliger had aangemeld. Yvonne heeft
afgelopen december aangegeven het werk vanwege privéomstandigheden niet meer te kunnen
doen.
Met de oproep in de Nieuwsbrief voor nieuwe bezorgers boden zich direct 4 leden aan.
Hierdoor is de divisie distributie weer op sterkte. Er staan zelfs twee leden op de reservelijst.
Alle bezorgers willen wij weer danken voor hun inzet om door weer en wind ook in 2017 weer
De Biltse Grift, met daarin de Kleine Grift, te verspreiden.
Door de stabiliteit in coördineren en bezorgen kwam er ruimte voor Simon om samen met
Corry de Rooij achter “stille verhuizingen” en andere nog niet opgeloste vragen omtrent de
ledenadministratie aan te gaan. Dit is gelukt waardoor de ledenlijst nu helemaal is bijgewerkt.
Dank ook aan onze oplettende bezorgers, die regelmatig met tips kwamen.
Het vriendelijke verzoek aan de leden is om bij verhuizing of overlijden de ledenadministratie
via e-mail of per post daarvan op de hoogte te brengen om daarmee de ledenlijst secuur te
houden.
Het spontane aanbod van Simon om zich aan te bieden als coördinator van de bezorging was
voor de periode van een jaar. Het werden er twee. In de zomer van 2017 gaf Simon aan dat we
op zoek moesten gaan naar een vervanger voor hem. Dat is gelukt. We hebben Jan Schuurman
bereid gevonden Simons werk over te nemen met ingang van 1 januari 2018.
Dank voor je inzet Simon. En welkom Jan.
HET BESTUUR
Het bestuur bestond in 2017 uit:
Voorzitter: de heer Paul Meuwese
Secretaris: mevrouw Gitta van Eick
Penningmeester: de heer Marcel Janssen
Bestuurslid: de heer Jan Akkermans
Bestuurslid: de heer Marcel Jansen
Bestuurslid: de heer Bart van der Veen
Bestuurslid: de heer Steven Hagers
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