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en clubs ontbreekt echter in deze
adresboekjes. Andere bronnen waren de
Biltse en Bilthovense Courant vanaf 1914,
literatuur, jubileumuitgaven, het
gemeentearchief De Bilt en ons eigen
documentatiecentrum. We durfden de
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redactie niet te vragen een lijst van
gebruikte bronnen en een notenapparaat
toe te voegen; dit zou meer dan 30
pagina's vergen. Een overzicht van de
bronnen is voor belangstellenden te
raadplegen in het documentatiecentrum
van de Historische Kring.

INLEIDING
VOOR 1884

Het begrip vrije tijd is pas in de twintigste eeuw ontstaan. Toch was er ook
voordien met enige regelmaat tijd voor ontspanning en vermaak. In het oog
springend zijn natuurlijk de kermissen en jaarmarkten die ook in De Bilt
plaatsvonden. In de zestiende eeuw waren er zelfs twee kermissen per jaar. D e
kermis van de St. Laurensabdij Oostbroek had plaats op 'Sondagh nae Onse L.
Vrouw geboorte' (8 september). D e kermis van het Vrouwenklooster volgde enige
weken later op 'Sondagh nae St. Matteus' (21 september). We stellen ons voor
dat op deze dag vanuit het klooster een processie werd gehouden en mogelijk
maakten handelaren uit de omgeving er een soort vrolijke marktdag van. Rond
1580 werden beide kloosters het slachtoffer van de reformatie, waarmee ook een
einde kwam aan deze kermissen. Toch blijkt er in 1765 opnieuw sprake te zijn
geweest van een jaarlijkse kermis. Deze werd gehouden op de dinsdag na de vierde
zondag in september. Rond 1850 werd deze Biltse kermis voor het laatst gehouden.
D e jaarmarkten in De Bilt hadden uitsluitend betrekking op de handel in paarden.
Zij hadden hun bestaan te danken aan de Utrechtse paardenmarkten. Een groot
deel van de paardenhandelaren passeerde op weg naar de stad het kleine dorpje D e
Bilt. In de stad moest belasting worden betaald en potentiële kopers probeerden op
de dag voor de Utrechtse markt in D e Bilt reeds hun slag te slaan. Er ontwikkelde
zich een levendige handel in paarden en langzamerhand ontstonden zo officiële
Biltse markten. In de eerste helft van de negentiende eeuw waren er vijf
paardenmarkten per jaar, aangeduid als de Vastenavondmarkt, de Palmmarkt, de
Pinkstermarkt, de St. Laurensmarkt en de St. Michielsmarkt. D e markt op
Palmpasen heeft het langst bestaan. Aan het einde van de negentiende eeuw
werden er overigens nauwelijks meer paarden verkocht. Half Utrecht trok echter
lopend, met koetsen of met de paardentram naar De Bilt o m op deze dag te
genieten van de drukte en het vertier rond de hotels Nas en Poll.
O o k op andere wijzen zullen de Biltenaren ontspanning hebben gezocht door
middel van zang, schaatsen of zwemmen. Dit gebeurde echter niet in
verenigingsverband. D e eerste vereniging op het gebied van vrijetijdsbesteding was
de Biltsche Zangvereeniging, opgericht op 8 september 1884.
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Biltse Zangvereniging "Zang Veredelt" in de jaren dertig.
1884

D e Bilt was in 1884 een plattelandsdorp met 2486 inwoners. D e bevolking groeide
gemiddeld met zo 'n 50 inwoners per jaar. Alleen in de Dorpsstraat met enkele
zij straatjes was sprake van een aaneengesloten bebouwing. Vele inwoners woonden
in verspreid staande boerderijen, buitenplaatsen en daglonerswoningen. Het
gemeentebestuur bestond uit burgemeester D e With, twee wethouders en zes
'gewone' raadsleden. Voor de in november gehouden verkiezingen voor de Tweede
Kamer waren 83 inwoners (mannen) stemgerechtigd. Slechts 54 maakten van dit
recht gebruik. D e paardentram Utrecht-Zeist vervoerde jaarlijks meer dan een
kwart miljoen reizigers. De gemeente telde één kerk, de Nederlands hervormde
kerk aan de Dorpsstraat. In de Dorpsstraat werd een nieuw gemeentehuis gebouwd
dat tevens plaats zou bieden aan een te vestigen postkantoor. D e enige school
stond aan de (oude) Tuinstraat en telde zes lokalen. Deze op 1 mei 1883 in gebruik
genomen school was dus spiksplinternieuw. Hoofdonderwijzer J. Leusden heeft
niet lang kunnen genieten van dit nieuwe gebouw, acht maanden na de opening is
hij op oudejaarsdag overleden. Uit achtendertig sollicitanten voor de vacature van
hoofdonderwijzer werd op 13 maart 1884 P.M. van Leeuwen verkozen en
benoemd. Van Leeuwen had uiteraard een hoofdonderwijzersakte en daarnaast
akten voor tekenen en gymnastiek.
Een half jaar na de komst van Van J xeuwen richtte hij met twee anderen de Biltsche
Zangvereenigingo^. Medeoprichters waren onderwijzer P J . van Soest e n j . Dillewijn.
De laatste was op dat moment opzichter van het in aanbouw zijnde nieuwe
gemeentehuis. Er was vooraf overleg geweest met een groep jonge Biltenaren

24

De Biltse Grift

juni 2002

waaronder A. van Santen, N. van Santen, H. van Santen en A. Wernsen. Van
Leeuwen werd directeur (we zouden nu zeggen dirigent) van het jonge koor.
Hoewel exacte gegevens ontbreken mogen we veronderstellen dat Van Leeuwen de
stuwende kracht was bij de oprichting. Ook in zijn vorige werkkring in Oosterbeek
was hij buiten schooltijd actief in het verenigingsleven. Hij was er onder meer
president (gymnastiekdocent) van de Gymnastiekvereeniging Bato. Het bestuur van Bato
was hem dankbaar voor zijn inzet en schonk hem bij het afscheid een schrijftafel.
Soms wordt de geschiedenis bepaald door toevalligheden. De Tuinstraatschool
beschikte nog niet over een gymnastieklokaal. Indien dat wel het geval was geweest
had Van Leeuwen in plaats van een koor misschien wel een gymnastiekvereniging
in het leven geroepen.
1884-1940

Aanvankelijk was de groei van het aantal verenigingen nog bescheiden. In de
negentiende eeuw ontstonden de Jongelingsvereeniging Vreest God, eert den Koning (1893),
Zangkoor St. Michael (1894J, de Biltsche Ijsclub (1896), deBiltsche Volksbibliotheek (1897)
en de Oranjevereniging (1898). In de periode 1900-1910 werd het verenigingsaanbod
uitgebreid met een fanfare, een gymnastiekclub, een jongelingsvereniging, een
voetbalclub, een sociëteit, een mannenkoor, een kinderkoor, een duivenvereniging,
een toneelvereniging, een loterijvereniging, een leesgezelschap en een
floraliavereniging. D e Biltsche Gymnastiek- en Schermvereeniging Hercules had overigens
de twijfelachtige eer als eerste plaatselijke vereniging op 1 juni 1908 te worden
ontbonden. Tussen 1910 en 1940 is het aantal organisaties steeds sneller gegroeid.
Alleen tijdens de Eerste Wereldoorlog werd die groei geremd. Het grote aantal
organisaties dat in de jaren dertig werd opgericht is opvallend. Van de organisaties
die in 1940 in onze gemeente nog actief waren was meer dan de helft in dat laatste
decennium opgericht.

UU "DeStuwdam" 1 februari 1936:
'Tijdens de bazar van de Geref. Meisjesvereen. "Door liefde sterk" te Bilthoven.
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Vanaf 1917 is er een nieuwe ontwikkeling waar te nemen. Jongelingsverenigingen
en kerkkoren waren natuurlijk door hun aard verbonden aan een kerkgenootschap
of geloofsrichting. Maar in 1917 werd voor het eerst een sportvereniging
(Fraternitas) opgericht met het voorvoegsel 'Christelijke'. Zij maakte daarmee een
slechte beurt bij het gemeentebestuur aan wie zij het gebruik van de gymzaal had
gevraagd. Haastig verklaarde Fraternitas open te staan voor leden van alle gezindten.
Twee jaar later ontstond het zangkoor De Biltsche Stem, bestemd voor arbeiders. Het
waren de eerste tekenen van de verzuiling die in de jaren twintig ons land
overspoelde. In De Bilt bereikte de verzuiling haar hoogtepunt in de jaren dertig
met de oprichting van talrijke protestante en vooral rooms-katholieke organisaties.
1940

Er was in de periode van zesenvijftig jaar sinds 1884 wel iets veranderd. Vele
straten, in 1884 nog landweggetjes, waren inmiddels bebouwd met woningen.
Nieuwe wijken waren ontstaan zoals het Kloosterpark en de Nieuwstraatbuurt. De
naam Bilthoven stond inmiddels op de kaart met Park Vogelzang, Bilthoven
Noord, het Overboskwartier en Tuindorp. De bevolking was gegroeid van bijna
2.500 naar 15.750 inwoners. Het gemeentehuis was niet meer gevestigd in de
Dorpsstraat maar zetelde in het centraal gelegen Jagtlust. Burgemeester Van der
Borch vormde met drie wethouders het dagelijks bestuur, de gemeenteraad had
veertien leden verdeeld over acht fracties. Alle meerderjarige mannen en vrouwen
hadden stemrecht, althans tot 10 mei 1940. In de gemeente stonden inmiddels
zeven kerken en twaalf scholen.
Door de Biltsche Zangvereeniging werd in 1940 nog steeds gezongen, inmiddels onder
de naam Zang Veredelt. Het was echter niet meer de enige vereniging in de
gemeente. Er waren koren voor dames, heren, kinderen, meisjes, roomskatholieken en arbeiders. Maar ook twee harmonieën maakten muziek en andere
gezelschappen bespeelden de mondharmonica, fluit of mandoline. Er werd toneel
gespeeld en sport beoefend. Er waren tal van jongelings-, knapen- en
meisjesverenigingen en verschillende organisaties verzorgden Oranjefeesten. De
Vereeniging van Nederlandsche Huisvrouwen had een zevental zusterorganisaties. Al met
al waren er rond 1940 ongeveer honderdtwintig organisaties in De Bilt en
Bilthoven actief op het gebied van de vrijetijdsbesteding.

HUISVESTING
Veel verenigingen vonden een onderkomen in school- en kerkgebouwen. Ook
hotels, restaurants en cafés waren geliefde plaatsen van samenkomst. Vanaf 1920
werden er ook speciale gebouwen opgericht voor het verenigingsleven.
In 1920 liet de familie Van Boetzelaer aan de Kapelweg het Vereenigingsgebouw
oprichten, later Hervormd Centrum genoemd. Het werd gebruikt door talrijke
kerk- en evangelisatieclubs, maar ook neutrale en zelfs rooms-katholieke
verenigingen vonden hier een onderkomen. De familie Van Boetzelaer hield een
vinger in de pap ten aanzien van het gebruik. Socialistisch georiënteerde
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gezelschappen zoals het zangkoor De Biltsche Stem en de toneelvereniging On^e Strijd
kwamen er niet in. E n als de knapen van Obadja te luidruchtig huiswaarts keerden
of zelfs bij de buren een steen door de ruit gooiden werd er vanuit Sandwijck een
briefje met een waarschuwing gestuurd.
O p 26 november 1927 werd
aan de Jan Steenlaan (22-24) in
Bilthoven het
verenigingsgebouw Concordia
geopend. Initiatiefnemers
waren een aantal leden van
Sociëteit De Harmonie, die een
jaar eerder een N V hadden
opgericht voor de
totstandkoming van dit
gebouw. D e fondsen waren
snel bijeengebracht. In het
gebouw was een lokaal ingericht voor de sociëteit, compleet met leestafel en biljart.
Aan de muur hing een aantal bordjes met de geboden KLETS N I E T , H E T Z
N I E T , Z W E T S N I E T en KWETS N I E T . Concordia bevatte ook een concert- en
toneelzaal waar tal van plaatselijke organisaties gebruik van hebben gemaakt. Hier
werden ook bioscoopfilms gedraaid. In 1930 vond de eerste uitbreiding plaats met
de bouw van hotelkamers. Vier jaar later werd aan de noordzijde een kegelbaan
aangelegd en het aantal hotelkamers uitgebreid. We kennen het pand thans onder
de naam hotel Heidepark.
D o o r de groei van de St. Michaëlparochie en de verzuiling van het verenigingsleven
nam het aantal r.-k. verenigingen zodanig toe, dat er aan het eind van de jaren
twintig een ernstig ruimtegebrek ontstond. Noodgedwongen maakte men gebruik
van het voormalige koetshuis van de pastorie, een lokaal van de naastgelegen
school en men huurde ook ruimte in het hervormde verenigingsgebouw. Pastoor
Schaepman nam het initiatief voor de bouw van een verenigingsgebouw aan de
Groen van Prinstererweg (15-17) dat op 15 november 1930 plechtig in gebruik
werd genomen. Men noemde dit het r.-k. gebouw 'De Vereeniging'.. O m
verwarring te voorkomen met het verenigingsgebouw aan de Kapelweg (4-6) zullen
we in dit artikel de benaming 'parochiehuis D e Vereeniging' gebruiken. D e opening
leidde al snel tot verdere toename van verenigingen, al had een aantal slechts een
kort bestaan.
Aan het eind van de jaren dertig ontstond door toename van het aantal
verenigingen opnieuw een nijpend tekort aan ruimte. De gemeente ging toen over
tot het verhuren van een belangrijk deel van het voormalige gemeentehuis aan de
Dorpsstraat. Begin januari 1938 werd ' Ons Clubhuis' in gebruik genomen door
enkele padvindersgroepen en al snel door diverse evangelisatieclubs en de schaakvereniging. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het pand door de Duitsers
gevorderd. De padvinders wisten met een bliksemactie veel van hun spulletjes tijdig
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uit het pand te halen. Andere clubs waren minder gelukkig zoals het koor Zang
Veredelt dat onder meer zijn op zolder liggende vaandel verloor.
Naast verenigingsgebouwen werd met name door de fanfares, koren en andere
muziekgroepen gebruik gemaakt van de verschillende muziektenten die in de
gemeente hebben gestaan. D e eerste muziektent werd gebouwd in de tuin van hotel
Poll aan de Dorpsstraat en werd op 6 juni 1904 plechtig in gebruik genomen.
Hoelang deze gebruikt werd is niet bekend. In juli 1919 verzocht de Putsche Fanfare
de gemeente o m in D e Bilt een muziektent te plaatsen. Het verzoek werd
ingewilligd en in juni 1920 was de muziektent 'aan het rondje' van de
Wilhelminalaan voor gebruik gereed. N a verzoeken o m in Bilthoven een tweede
muziektent te plaatsen heeft de raad op 8 maart 1921 besloten o m een muziektent
op te richten op een zandheuvel aan de Merellaan aan de zijde van het Jodendom.
In 1922 werd er ook op het landgoed Beerschoten een muziektent gebouwd. D e
tent aan de Wilhelminalaan raakte hierdoor in onbruik en op 8 november 1923
besloot de raad deze maar weer af te breken. In de jaren dertig stond er een
muziektent in de boomgaard naast café Sportlust aan de Oude Brandenburgerweg.
In dat café hielden diverse muziekverenigingen hun repetities. In 1936 kwam een
gemeentelijke verplaatsbare muziektent gereed, die door de V W in beheer werd
genomen. Deze tent heeft op vele plaatsen gestaan zoals in het Van Boetzelaerpark,
het Burgemeester van Heemstrakwartier, op het Dr. Letteplein en het Emmaplein.

De Openbare schooi aan de Tuinsiraat,
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SPORTVERENIGINGEN
Op het gebied van de sport noteerden we
de namen van een 50-tal clubs, waarvan de
op 2 januari 1896 opgerichte Biltsche
IJsclub de eerste was. Voetbal, zwemmen,
gymnastiek en schietsport zijn in dat rijtje
sterk vertegenwoordigd.

bridgedrives. Kennelijk was het spel in
Bilthoven populair. Dit in tegenstelling tot
de Biltse kern, want de eerste Biltse
bridgeclub ontstond pas na de Tweede
Wereldoorlog.
DAMMEN EN SCHAKEN

BILJART
In bijna elk hotel of restaurant stond in de
jaren dertig wel een biljart. Het restaurant
van natuurbad De Biltsche Duinen had
naast een 'gewoon' biljart zelfs een
Russisch biljart staan. In lunchroom De
Bonte Koe werd in augustus / september
1934 een eersteklas biljarttafel geplaatst,
waarvan liefhebbers voor 40 cent per uur
gebruik konden maken. Een maand later
werd hier de Biljartclub B.I.K. opgericht,
waarvan de leden op een vaste avond
oefenden. Het was de enige ons bekende
bilj artvereniging.
BRIDGE
In de eerste helft van de jaren twintig was
het bridgespel een vast onderdeel van de
wekelijkse clubavonden van Sociëteit De
Harmonie. De Korfbalvereeniging
Bilthoven had in 1926 zelfs een speciale
bridgeafdeling. De eerste specifieke
bridgeclub dateert echter van 28 november
1933, toen door een twaalftal dames en
heren de Bridgeclub Bilthoven werd
opgericht. Zij vonden een vast onderkomen
in Concordia waar elke dinsdagavond werd
gespeeld. Twee jaar later werd er op
maandagavonden in lunchroom (later ook
restaurant en hotel) De Bonte Koe aan het
Emmaplein ook gebridged door een tweede
club, die merkwaardigerwijs eveneens de
naam Bridgeclub Bilthoven droeg. Men
kon toen overigens ook nog terecht in hotel
De Leyen aan de Soestdijkseweg Noord
waar op dinsdagavond bridge werd
gespeeld. Voor wie dit niet genoeg was
organiseerden de VVV Bilthoven en
diverse hotels regelmatig open

Van de denksporten is dammen de eerste
vorm die in verenigingsverband werd
beoefend. De Biltsche Damvereeniging
alias de Biltsche Damclub werd op 26
oktober 1915 opgericht en de leden
speelden aanvankelijk in het huis van P. de
la Rivière aan de Dorpsstraat. De
vereniging, waarvan een flink aantal leden
de naam Van Santen droeg, maakte een
flitsende start door een reeks wedstrijden
met clubs uit omliggende plaatsen te
winnen. Op 16 september 1918 werd de
club omgevormd tot de Biltsche Dam- en
Schaakclub. Vier jaar later was het ledental
zodanig gegroeid dat de clubavonden naar
het Vereenigingsgebouw aan de Kapelweg
werden verplaatst. Toen de schakers in
1937 een eigen club oprichtten werd de
oude naam Biltsche Damclub in ere
hersteld. Op 15 december 1937 werd op
initiatief van M. van Santen de Biltse
Schaakclub opgericht. Onder
voorzitterschap van C.C. Smeekes
speelden de schakers aanvankelijk in hotel
Nas maar twee jaar later verhuisden zij
naar Ons Clubhuis, het voormalige
gemeentehuis aan de Dorpsstraat. Lang
konden zij daar niet blijven, want het pand
werd enige jaren later door de Duitsers
gevorderd.
Rond 1931 werd er van katholieke zijde
een gecombineerde vereniging opgericht,
de R.K. Dam- en Schaakclub. Voorzitter
hiervan was W.J. van Hattem, een
sigarenwinkelier aan de Hessenweg. Men
speelde in het parochiehuis De
Vereeniging. Of deze club lang bestaan
heeft wagen we te betwijfelen. Na 1935
verdwijnt hij uit ons gezichtsveld. In
Bilthoven werd op 1 januari 1931 de
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Christelijke Schaakclub Bilthoven
opgericht. De toevoeging 'Christelijke' in
de naam werd serieus genomen want er
werden slechts lidmaten van de
Gereformeerde of Nederlands hervormde
Kerk toegelaten. Aanvankelijk schaakten
zij in hotel De Leyen, maar vanaf 1934
kwamen zij elke vrijdagavond bijeen in het
voormalige hotel Brands aan het
Emmaplein. Naast deelname in
competitieverband speelden zij jaarlijks
een wedstrijd met handicap om de
'zilveren koning'. De schaakvereniging is
in 1969 bij een fusie met de Biltse
Schaakclub opgegaan in de nog bestaande
Schaakvereniging De Biltse Combinatie.
De Damclub Bilthoven werd in 1936 of
1937 opgericht, althans in november 1937
werd de eerste jaarvergadering gehouden.
Voorzitter was de heer W. Groen, bloemist
aan de Nachtegaallaan. In februari 1939
was de blijdschap groot toen de jonge club
in een competitie ongeslagen kampioen
werd. In november van dat jaar
organiseerden zij voor in De Bilt gelegerde
militairen een grote gongwedstrijd *).
Dank zij de vrijgevigheid van de bevolking
kon een groot aantal prijzen worden
uitgereikt.
GOLF
De Utrechtsche Golfclub De Pan dateert
van 16 juni 1928, is een voortzetting van
de Doornse Golfclub, die op 28 januari
1894 werd opgericht en na de Haagsche
Golfclub de tweede golfvereniging van ons
land was. Hun eerste golfterrein was
gelegen ten noorden van de Oude
Arnhemse Bovenweg achter Huize Bornia.
Eindjaren twintig van de vorige eeuw liet
men echter een nieuwe golfbaan aanleggen
in het Panbos waarmee de golfclub
grotendeels binnen de gemeentegrenzen
van De Bilt kwam. Medio mei 1929 vond
de officiële opening plaats. De organisatie
is meer regionaal dan plaatselijk
georiënteerd. Ter gelegenheid van het 100jarig jubileum in 1994 verscheen het boek
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100 jaar golf in Nederland. De golfclub is
op 28 januari j.l. 108 jaar geworden.
GYMNASTIEK
In 1905 werd de nieuwe gymnastiekzaal
van de Tuinstraatschool op dinsdag- en
donderdagavond gebruikt door de Biltsche
Gymnastiekvereeniging. Misschien is dit
dezelfde organisatie als de Gymnastiek- en
Schermvereeniging Hercules, die na een
'kort en kwijnend bestaan' in juni 1908
werd opgeheven. Het bestuur werd tot
opheffing gedwongen deels uit gebrek aan
leiding, deels door het taaie conservatisme
der 'Biltsche' inwoners. De enkele jaren
later opgerichte Gymnastiekclub De Bilt
verging het niet veel beter. In de
adresboekjes staat deze slechts van 1910
tot 1912 vermeld. De eerstvolgende vijf
jaar zou De Bilt het zonder
gymnastiekvereniging moeten doen. Een
aantal jongens werd toen lid van de
Christelijke Gymnastiek-, Schiet- en
Schermvereeniging Fraternitas te Utrecht.
Enkelen van hen, tevens lid van de
knapenvereniging Obadja, vroegen aan
hun leider J.L. van Rheenen of die een
Biltse gymnastiekvereniging voor hen
wilde oprichten. Zo ontstond op 21
september 1917 in de boezem van Obadja
de Christelijke Gymnastiek Vereeniging
Fraternitas, aanvankelijk als afdeling van
de Utrechtse Fraternitas. Fraternitas had
veel moeite om van het gemeentebestuur
toestemming te krijgen voor het gebruik
van de gymnastiekzaal in de
Tuinstraatschool. Met name het
schoolhoofd A. Peters zat hen dwars. Hij
bleek even later zelf met plannen voor een
gymnastiekclub rond te lopen. Na veel
gekissebis heeft de gemeenteraad
uiteindelijk toch toegestemd. Anderhalf
jaar na de oprichting op 1 april 1919 werd
de afdeling omgevormd tot een
zelfstandige organisatie. Naast
jongensgroepen ontstonden ook groepen
voor heren, dames en meisjes. Toen het
aantal groepen bleef stijgen werd eind

De Biltse Grift

juni 2002

'Op 12 januari 1935 werd het 15-jarig bestaan van de Chr. Gymnastiek Vereeniging "Fraternitas" te De BiltBilthoven herdacht In het verenigingsgebouw werd een uitvoering gegeven. ' (" Utrecht in Woord en Beeld")

jaren twintig tevens gebruik gemaakt van
de gymnastiekzaal bij de School met den
Bijbel aan de Hessenweg. Fraternitas .
bestaat nog steeds en zal op 21 september
a.s.de leeftijd van 85 jaar bereiken.
Zoals reeds gemeld, liep ten tijde van de
oprichting van Fraternitas bovenmeester
A. Peters al rond met plannen voor een
eigen gymnastiekclub. Begin 1918 werd op
zijn initiatief de Gymnastiekvereeniging
Fluks opgericht. Deze organiseerde af en
toe een openbare uitvoering en won in
1923 met een corso van de oranjefeesten
een prijs. Kort daarna is Fluks ontbonden.
Er waren meer gymnastiekverenigingen
met een kort bestaan. Zo bestond van
1927-1929 de Gymnastiekvereeniging
Kracht en Vlugheid, een onderafdeling van
de buurtvereniging Tuindorp.
Gymnastiekvereeniging De Pelikaan werd
in 1933 opgericht en eenjaar later reeds
opgeheven. De Christelijke Dames- en
Meisjes Gymnastiekclub dateert ook uit
1933 en oefende in de School met den
Bijbel aan de Hessenweg. In 1934 gaven
mejuffrouw J. Wienecke en de heer J.M.
van der Lijke lessen aan dames, heren en
kinderen in verschillende gymnastiekzalen
onder de naam Bilthovensche Gymnastieken Sportschool. Van der Lijke treffen we in
1936 nog aan als oefenmeester van de
Gymnastiekvereniging Vlug en Lenig in de
Julianaschool. Van de Vereeniging

Ontwikkeling door Ontspanning weten we
nauwelijks iets. Het is niet eens zeker of
het wel een gymnastiekclub betreft, al
gebruikten zij in 1939 het
gymnastieklokaal van de Van Dijckschool.
Duidelijk beter ging het met de neutrale
Gymnastiekvereeniging Bilthoven,
opgericht op 5 februari 1934. Met
aanvankelijk 22 leden ging zij van start in
de Van Everdingenschool. De vereniging
groeide als kool en had datzelfde jaar reeds
vier groepen. Vier jaar later had men de
gymzaal drie dagdelen nodig om een
tiental groepen te kunnen huisvesten. De
gymnastiekvereniging heeft 64 jaar bestaan
en werd uiteindelijk in 1998 ontbonden.
HOCKEY EN CRICKET
De Stichtsche Cricket- en Hockeyclub
(SCHC) werd op 15 mei 1927 in hotel De
Leyen opgericht. De club had twee
voorlopers waarvan de Utrechtsche
Gemengde Hockey Club (UGHC) de
oudste was. Opgericht op 22 november
1906 door leden van het Utrechtsche
Studenten Corps en Genieofficieren
speelde de UGHC aanvankelijk op een
weiland bij de Willem Barentszstraat te
Utrecht. In 1908 werd dit weiland verruild
voor een minder drassig veld bij het
Heidepark in Bilthoven. De hockeyers
zouden Bilthoven niet meer verlaten. De
Stichtsche Cricket Club dateert van 28
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februari 1922 en speelde op een door mr.
J.H.H. Kessler aangelegd cricketveld nabij
de huidige Gerard Terborchlaan. Nadat de
organisaties in 1927 waren gefuseerd
werden op het Kesslerveld ook
hockeywedstrijden gespeeld. In 1955
wordt het Kesslerveld verlaten en keert de
SCHC weer terug naar het Heidepark.
Toen de vereniging zes jaar geleden haar
eeuwfeest vierde telde zij maar liefst 79
hockeyteams en zes cricketteams.
KAARTEN
We kennen slechts één kaartclub, de R.K.
Kaartclub Onder Ons, waar katholieken
onder leiding van de schilder A.M. Beekes
een kaartje konden leggen. Waarschijnlijk
kwam men bijeen in het parochiehuis De
Vereeniging.
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Brief van de Biltse Gymnastiekvereniging
"Hercules" aan het gemeentebestuur (1 junil908)
KEGELEN

In hotel Brands aan het huidige Emmaplein
werd in 1928 een kegelbaan aangelegd die
in mei van dat jaar feestelijk in gebruik
werd genomen. Eenjaar later ontstond de
Kegelclub KUNDA (kegel uur na
dagelijkse arbeid). Elke donderdagavond
kwamen de leden in het hotel bijeen. Met
enige regelmaat werd een kegelconcours
gehouden waarbij men zich kon meten met
kegelclubs uit de regio. KUNDA heeft tot
1939 op de banen van hotel Brands
gespeeld.
Op 8 oktober 1934 werd de nieuwe
kegelbaan in het verenigingsgebouw
Concordia geopend. Voorzover wij weten
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heeft dit niet geleid tot een nieuwe
kegelclub.
KORFBAL
De Korßalvereeniging Bilthoven werd op
1 januari 1921 opgericht. Voor hun
wedstrijden had baron Van Boetzelaer een
terrein aan de Jan Steenlaan beschikbaar
gesteld. De vereniging hield zich naast
korfbal ook met andere activiteiten bezig.
In 1926 had men vijf onderafdelingen die
zich onder meer bezighielden met toneel,
muziek en bridge.
In 1922 werd de Korßalvereeniging
Fraternitas opgericht, een afdeling van de
gelijknamige gymnastiekvereniging.
Wedstrijden werden doorgaans gespeeld
op een veld naast het Uilenpad bij het
Jodendom of op een terrein bij 'De Hoeve'
in Houdringe Noord. Het succes was
wisselend. In april 1926 won men bij
seriewedstrijden in Zeist nog een zilveren
wisselbeker die trots in de etalage van
Havekotte aan het Emmaplein werd
tentoongesteld. Een halfjaar later kon
slechts met de grootste moeite een nieuwe
seizoenstart worden gemaakt. Rond 1927
ging de club ter ziele.
Begin februari 1934 werd uit
Gereformeerde kringen de Christelijke
Korßalvereeniging Ontspanning door
Inspanning opgericht. Deze vereniging was
aangesloten bij de Nederlandse Christelijke
Korfbalbond. Zij oefende op
zaterdagavond op een terrein aan de
Hessenweg.

Feest en Propaganda-avond
VAN DE

CHR. KORFBALCLUB 0.D.L
TE DE BJLf
TER GELEGENHEID VAN' HAAK

1-JARIG BESTAAN
TE HOUDEN OP

1 Februari 1935, in het gebouw
„DE VEREENIGING"
aaa de GROEN VAN PRINSTERËRWEG te de BILT

des avoadf te JM\ aur
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SCHAATSEN
De Biltsche IJsclub werd opgericht op 2
januari 1896 en was daarmee de eerste
Biltse vereniging op sportgebied. De Biltse
Grift was een aantrekkelijke stek voor
wedstrijden in allerlei vorm. Een probleem
werd echter gevormd door de schippers,
die in de winter zo lang mogelijk bleven
varen en daarmee de ijspret bedierven. In
1914 werd het schaatsen onmogelijk
gemaakt door slechts één schipper. Voor
wedstrijden was men gedwongen geweest
uit te wijken naar de vijver op
Beerschoten. In 1925 werd er naast het
nieuwe zwembad Brandenburg een
verversingsvijver gegraven en sindsdien
was dat de vaste stek voor het
schaatsplezier. In de volksmond sprak men
sindsdien ook wel van de IJsclub
Brandenburg. De Biltsche IJsclub is na de
Tweede Wereldoorlog niet meer van de
grond gekomen.
Op 30 september 1924, bijna 30 jaar na de
Biltse IJsclub, kreeg ook Bilthoven haar
ijsvereniging: IJsclub Het Biltsche Meertje.
Zij ontleende naar naam aan de dubbele
plas naast de spoorbaan aan het eind van
de Bilderdijklaan. Over deze vereniging is
een serie artikelen geplaatst in de Biltse
Grift van 1999 waarnaar we graag
verwijzen. Het Biltsche Meertje is reeds
lang verdwenen, maar de ijsclub, die haar
baan thans aan de Visserssteeg heeft, wordt
op 30 september 78 jaar.

'IJsvermaak op de fraaie vijver van 't Van
Boetselaerpark te De Bilt ' (1933)
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SCHIETEN
De Schietvereeniging Hermandad van de
Algemene Nederlandse Politiebond was
geen specifiek lokale organisatie maar had
wel sterke banden met De Bilt. De Biltse
veldwachter Arie van Duist was voorzitter
en G. F. van de Brink, de jachtopziener van
Houdringe, algemeen bestuurslid. Vergaderingen en wedstrijden werden doorgaans
in Bilthoven gehouden. Bij een onderlinge
schietwedstrijd op 27 augustus 1912
bestond de eerste prijs uit een 'prachtig
Browning-pistool met 25 patronen', een
prijs die vandaag de dag niet snel meer
uitgereikt wordt.
De oprichting van de Biltsche Burgerwacht
begin 1919 was een directe reactie op de
dreigende revolutionaire taal van het
Tweede Kamerlid Pieter Jelles Troelstra in
november 1918. Vanaf 10 mei 1919
werden voor de leden van de Burgerwacht
wekelijks op zaterdagmiddag
schietoefeningen gehouden op het
gemeentelijk vaaltterrein. De oefenmeester
was T. Ankersmit, een bureauambtenaar
van de levensverzekeringsbank
Kosmos **) te Zeist.
Op 4 mei 1923 werd de Biltsche
Schietvereeniging opgericht. De club had
een halfjaar later al honderd leden ingeschreven. Aanvankelijk oefenden de leden
's zomers op het landgoed Beerschoten en
's winters in een magazijn van de graanhandelaar L.A. Schuurman aan de Soestdijkseweg. Vier jaar na de oprichting werd
aan de Looydijk een schietlokaal met vijf
banen gebouwd dat in november 1927
onder grote belangstelling feestelijk werd
geopend. Er werd doorgaans met de buks
geschoten. In 1928 wist de vereniging bij
wedstrijden een eerste prijs te behalen. Op
dinsdag was de vaste oefenavond. Omdat
op de plaats van het schietlokaal huizen
gebouwd moesten worden werd het
gebouw in juli 1936 verplaatst naar een
terrein aan de zuidzijde van de Looydijk
nabij de huidige Tuinstraat. Van die
gelegenheid werd gebruik gemaakt om het
aantal banen uit te breiden tot zeven.
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Schietvereniging Odes (1937). De heer Pols reikt de prijzen uit.

In Bilthoven werd op 1 juni 1928 de
Schietvereeniging ODES ook wel O. de S.
(op de schietbaan?) opgericht. Deze
vereniging is al snel ter ziele gegaan, maar
in 1935 werd de club weer nieuw leven
ingeblazen. Het initiatief kwam van
Marinus Pols, hotelhouder in hotel De
Leyen aan de Soestdijkseweg Noord. Men
oefende wekelijks op woensdagavond in
hotel Brands aan het Emmaplein. In mei
1935 werd de eerste schietwedstrijd
georganiseerd waarbij burgemeester Van
der Borch het startschot loste. In 1936 trok
de club naar Oudenrijn om daar aan
wedstrijden deel te nemen. Daar trof men
ook de leden van de Biltsche
Schietvereeniging. ODES was een actieve
organisatie. In 1937 organiseerde zij een
driedaagse wedstrijd. Eind 1937 werd de
Biltse Politie Schietvereniging opgericht
met inspecteur Mollerus als voorzitter. Ten
zuiden van de Noord-Houdringelaan werd
in het kader van de werkverschaffing een
schietbaan aangelegd. De gemeente
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verleende zelfs enig krediet voor de
aanschaf van munitie.
TAFELTENNIS
In november 1936 werd in hotel Brands de
oprichtingsvergadering gehouden van de
Tafeltennisvereniging Bilthoven. In een
zaal van het hotel werd wekelijks op
donderdagavond geoefend. De vereniging
ging direct met vier teams deelnemen aan
de competitie van de Utrechtse Tafel
Tennis Bond.
Goed voorbeeld doet goed volgen, want
nog geen halfjaar later was er ook een
Tafeltennisvereniging De Bilt,
aanvankelijk oefenend in het C.C.-huis,
maar vanaf oktober 1938 in het
parochiehuis De Vereeniging. Aan het eind
van het jaar stond de Biltse club aan de
leiding van alle afdelingen die aan de
competitie deelnamen.
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TENNIS
Er is in De Bilt maar vooral in Bilthoven
veel tennis gespeeld, meestal buiten
verenigingsverband. We hebben met
betrekking tot de tennisorganisaties nog
veel vragen open staan. In de krant van 30
juni 1917 stond een advertentie waarin
'een tennisclub te De Bilt - station' meldt
nog enige leden te zoeken. We kunnen de
oproep niet koppelen aan een ons bekende
vereniging.
In 1918 werden achter hotel De Leyen
tennisbanen aangelegd. Deze waren
bestemd voor de gasten, maar men kon er
ook een baan huren. Soms werd een groot
open toernooi georganiseerd. Ook de N. V.
Biltsche Tennisvelden, vermeld in een
adresboek van 1927, kunnen we niet nader
plaatsen. Eindjaren twintig werden door
een plaatselijk comité jaarlijks open wedstrijden georganiseerd waarbij gebruik
werd gemaakt van de tennisbanen bij hotel
De Leyen, Brandenburg en van particuliere
banen.
De eerste vermelding van de
Lawntennisclub Meijenhagen dateert van
augustus 1934 als die club onder auspiciën
van de N.L.T.B, een open toernooi
organiseert. Het is echter mogelijk dat de
organisatie al langer bestond. De club
huurde twee banen op de hoek van de I e
Brandenburgerweg en de Groenekanseweg
op het landgoed Meijenhagen. A.A.
Stramrood, die als eigenaar van 'Het
Sporthuis' in Utrecht sportartikelen
verhandelde, was van 1937 tot 1943
eigenaar / bewoner van Meijenhagen en in
die periode ook bestuurslid van de club.
Het huis Meijenhagen werd in 1955
afgebroken en vervolgens werden de
straten achter het huis bebouwd. Dat
betekende het einde van de tennisbanen
aldaar. We hebben (nog) geen direct
verband kunnen leggen met de huidige
Lawntennisvereniging Meijenhagen, die uit
1953 dateert.
Op 23 november 1933 werd in het
restaurant van het Natuurbad de
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oprichtingsbijeenkomst gehouden van de
Tennisclub Bilthoven, die de toezegging
kreeg een viertal tennisbanen te kunnen
huren van de N.V. Natuurbad De Biltsche
Duinen. Op 30 maart 1934 waren de banen
gereed voor de tennissport. De
tennisvereniging is in de loop der jaren
flink uitgebreid. De vereniging beschouwt
1 april 1934 als officiële oprichtingsdatum.
Hoewel de tennisbanen bij het zwembad
Brandenburg reeds in 1925 waren
aangelegd duurde het tot maart 1937 aleer
de Tennisclub Brandenburg werd
opgericht.
VOETBAL
In gesprekken over de historie van de
voetbalsport in onze gemeente wordt negen
van de tien keer de Biltse Voetbal Club
(BVC) als eerste genoemd. Wat weinig
mensen weten is dat er zelfs drie BVC's
waren. Gelukkig niet tegelijkertijd en
opvallend genoeg alle drie in Bilthoven
spelende. De oudste BVC staat in de
adresboekjes rond 1910. De vijf
bestuursleden waren allen in Utrecht
woonachtig en hoewel de naam anders
doet vermoeden zal dit één van de vele
Utrechtse elftallen geweest zijn die in het
begin van de vorige eeuw hun wedstrijden
rond het station van Bilthoven speelden.
Andere Utrechtse clubs die in Bilthoven
speelden waren Vooruit, Voorwaarts en
Enfante.
De tweede BVC komen we veelvuldig in
de kranten tegen tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Dit was een duidelijk lokale
club die zijn wedstrijden speelde op een
terrein bij de Jachtlaan. Op 14 oktober
speelde men een wedstrijd tegen Belgische
geïnterneerden. Of de club aangesloten
was bij de Utrechtse Provinciale
Voetbalbond is niet zeker. Wel staat vast
dat twee teams regelmatig speelden tegen
elftallen uit de regio. De laatste
wedstrijdvermelding dateert van 30 maart
1918 zodat we moeten vrezen dat deze
club in het nieuwe speelseizoen 1918/1919
niet meer van start is gegaan.
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B.V.C. (Jaartalonbekend)

De derde en veelbesproken B VC werd
tenslotte op 12 mei 1921 opgericht,
overigens onder de naam Biltsche
Sportvereeniging. Deze naam werd pas
twee jaar later gewijzigd in Biltsche
Voetbal Club BVC. Het eerste oefen- en
wedstrijdterrein was gelegen aan de
Groenekanseweg. In 1925 verhuisde men
naar het terrein aan de Oude
Brandenburgerweg en bleef daar veertig
jaar. Daar is BVC groot geworden en vele
plaatsgenoten hebben er herinneringen
liggen. Erg handig was het ertegenover
gevestigde café Sportlust om na te tafelen
of om er de bestuursvergaderingen te
houden. BVC is op 12 juni 1997 gefuseerd
met FAK en de Sportvereniging Bilthoven
tot het huidige F.C. De Bilt.
Begin juli 1928 werd at Amateur
Voetbalvereeniging Bilthoven (A W)
opgericht door een zeventiental oudere
inwoners waaronder veel oud-voetballers.
Hun initiatief was echter gericht op de
jeugd. Een van de oprichters was de
journalist C.J. Groothoff In 1947 schreef
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hij een boek getiteld Van de groene velden
met veel wetenswaardigheden over voetbal
in Bilthoven. We hebben helaas nimmer
een exemplaar kunnen terugvinden. De
AWraeX de verenigingskleuren rood-zwart
speelde in de jaren dertig op het terrein van
FAK bij Inventum.
Op 13 oktober 1931 wordt door de
personeelsvereniging van Inventum de
Sportvereeniging FAK opgericht (flink
aanpakken kameraden). FAK speelde in de
kleuren blauw-wit. De vereniging beperkte
zich niet tot voetbal, ook de wandelsport
en atletiek werden beoefend. Er werd
meegedaan met de competitie van de
U. P.V.B. In 1935 werden de club
kampioen in de derde klasse. FAK is op 12
juni 1997 opgegaan in het huidige F.C. De
Bilt.
Begin 1933 werd de R.K.
Voetbalvereeniging Bilthoven alias de R.K.
Sportvereeniging Bilthoven opgericht.
Voorzitter was G.F.M. Schimmel, raadslid
voor de R.K. Staatspartij. De club
voetbalde op een terrein nabij café
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Verhoef, helemaal aan het einde van de
Soestdijkseweg Noord. In 1934 werd het
voorzitterschap overgenomen door G.J.
Slot die boekhouder was op Berg en
Bosch. Na de Tweede Wereldoorlog werd
op 3 augustus 1946 opnieuw een R.K.
Sportvereniging Bilthoven opgericht. Ook
deze speelde aanvankelijk op het weiland
achter café Verhoef. Het oude oranjezwarte vaandel, bewaard door G.J. Slot,
werd weer in gebruik genomen. Toch
beschouwt men dit niet als een voortzetting
van de oude organisatie.
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Alle bovenstaande voetbalverenigingen
speelden in Bilthoven, al kwamen veel
leden uit de kern De Bilt.
De enige club die in De Bilt speelde was
R.K. Voetbalvereeniging De Bilt, opgericht
in mei 1933. Het voorzitterschap werd
vervuld door W.J. van Hartem,
sigarenwinkelier op de Hessenweg en zeer
toepasselijk tevens inspecteur van een
ziekteverzekeringsmaatschappij.
In 1935 wordt de voetbalvereniging voor
het laatst in de adresboekjes vermeld.

Het elftal van B. V.C. in 1928

'De Wandelsportver. "Steeds Verder" te Bilthoven organiseerde Zondag een afstandsmarsch over 40 K.M. Bij
een der rustplaatsen maakten wij deze aardige foto van "Steeds Verder" uit Bilthoven en hunne
naamgenoten uit ' s- Bosch. ' (1934)
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WANDELSPORT
In 1934 werd de Wandelsportvereniging
Steeds Verder opgericht die op 15 juni haar
eerste wandelmars van 40 km
organiseerde. In juli volgde een nationale
wedstrijd. Natuurlijk liep Steeds Verder
ook mee met tal van tochten, georganiseerd
door zusterverenigingen uit de regio.
Het tijdschrift Utrecht in Woord en Beeld
plaatste in 1934 een foto in haar blad van
een op pinkstermaandag georganiseerde

afstandsmars door de Biltse
Wandelsportvereniging T.A.K. Misschien
zijn die initialen een drukfout en wordt de
Sportvereniging FAK bedoeld, die de
wandelsport ook in haar activiteitenpakket
had.
Ook de ANWB organiseerde met enige
regelmaat wandeltochten in Bilthoven en
De Bilt.

'Een overzichtsfoto van de te Bilthoven gehouden zwemwedstrijden, georganiseerd door de Zwemclub
"Brandenburg". Het was er druk!' ( Uit "Utrecht in Woord en Beeld " 5 september 1930.)
ZWEMMEN

In 1898 werd door de gemeente op het erf
van boer Groen over het bruggetje over de
Biltse Grift een gebouwtje geplaatst dat
diende als 'een inrichting tot het uit- en
aankleeden en het bewaren van de
kleederen van hen, welke in de Biltsche
Grift zwemmen en baden'. Al snel
kwamen er veel klachten over bijvoorbeeld
achterstallig onderhoud. Op 21 juli 1914
richtte de arts H.W. Melchior de Biltsche
Zwemvereeniging alias de Biltsche
Zwemclub op met het doel een grondige
opknapbeurt van de badplaats of nog beter
volledige vernieuwing te realiseren. Door
de Eerste Wereldoorlog verdwenen echter
alle mogelijkheden en de club werd
ontbonden. Na de 'Groote Oorlog' heeft
Melchior de club weer nieuw leven
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ingeblazen op 18 november 1919. Deze
keer had de club wel succes, al zou
Melchior de opening van het zwembad aan
de Oude Brandenburgerweg op 1 augustus
1925 zelf niet meer meemaken. De
exploitatie van het gemeentelijke zwembad
werd door de gemeente overgedragen aan
de Biltsche Zwemvereeniging die hiertoe
op 2 februari 1925 de Stichting De Biltsche
Zweminrichting had opgericht. De
ingebruikname van het zwembad
stimuleerde de komst van twee zwemclubs.
De oprichting van de Biltsche Zwemclub
(BZC) vond plaats op 14 mei 1926. De
leden konden deelnemen aan een wekelijks
trainingsprogramma op woensdagmiddag.
Een kwartaal later, 18 augustus 1926, werd
door enkele zwemmers van bad A
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de Biltsche Zwemclub Brandenburg
opgericht. In 1933 zijn deze twee
organisaties gefuseerd tot de Zwem- en
Polovereeniging Brandenburg. Deze
organisatie vierde in 2001 haar 75-jarig
jubileum.
Op zaterdag 19 mei 1933 werd het
Natuurbad- en Sportpark De Biltsche
Duinen in gebruik genomen. Het natuurbad
behoorde tot de modernste en best
geoutilleerde zwembaden van ons land en
was berekend op 5.000 badgasten, al zijn
er ook wel eens 9.000 op één dag geweest.
Een maand na de opening werd de Zwemen Polovereeniging Bilthoven opgericht.
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De leden maakten gebruik van een speciaal
aangelegd wedstrijdbad. Soms
organiseerde de vereniging nationale
zwemwedstrijden, zoals in 1938.
Deelneemster was Rie van Veen die op de
400 meter vrije slag won met een tijd van 5
minuten en 40,6 seconde. Maar goed, zij
had dan ook het wereldrecord op haar
naam staan. Bij die gelegenheid ontving
het bestuur een clubvlag in de
verenigingskleuren geel-zwart. In 1980
moest het zwemmen noodgedwongen
worden stopgezet. Het natuurbad werd
gesloten.

MUZIEK

P R O G R A M M A
(TEVENS

BEWIJS V A N

TOEGANG)

van de

ZANGUITVOERING
te qeven door de ——
CHRISTELIJK GEMENGDE ZANGVEREENÏOJING

„EUPHONIA"
op D I N S D A G 20 MAART 1934
ia de G R O O T E ZAAL van het VEREBNIGINGSGEBOUW
— aan den Bannikscheweg te DE BELT —
eadet leiding van den heer Theod, P, G. Jansen
(Lid van den Bond van Koor-Dirigenten}.

Er staan ongeveer vijftig namen
van muziekverenigingen op de
lijst. Voor een kleine gemeente
als De Bilt is dat uitzonderlijk
veel. Opvallend is dat meerdere
organisaties tot de top van de
Nederlandse
muziekorganisaties behoorden.
Onderstaande vijf
muziekverenigingen, waarvan
drie meer dan een eeuw oud
zijn, bestaan nog steeds.

Met medewerking vaas

„Het Utrechtsch Pianokwartet"
SIMON
KÄREL
ALB. v,
FRANS

C. JANSEN, Pia*«.
HtiSKEN, Viool.
d. PIJL, Altviool.
BENSCHOP, Viotoocd.

Aanvang 's avonds om 8 uur
PROGRAMMA:
Opening
Zingen: (door allen) Pa. 100. vers 1.
Koor: a. Bondslied,
b. Mijn ziel is immer stil
Wijnand J, van Smeden
c, Eens sal het lente worden
,
Leo Mens
Pianokwartet: Op. 60 c, ld, t
J. Brahms
Koor: a. Dorpsklokje (met sopraansolo) ..,....., fac. Bonset
b. Geestelijk Lied
W . F. Kools
RUSTPOOS
Koor: a. Troost
b, Waak op
Pianokwartet: Op. 16 Es. gr. t
Koor: Lenteboodschap
,
Sluiting
10. Zingen (door alten). Avondsang.

Fred, Roeske
H. J. den Hertog
L. v. Beetb'
Niels W.

FANFARE/HARMONIE
De Biltsche Fanfare werd op 24
januari 1900 opgericht. Mocht u
soms denken aan een simpel
dorpsgezelschap, dan heeft u
het mis. Dirigent werd de heer
H. Kok, hoornblazer in het
Utrechtsch Symfonie Orkest,
later in het Amsterdamsche
Concertgebouworkest. Na de
financiering en aanschaf van
instrumenten werd onder zijn
kundige leiding elke
vrijdagavond in een
schoollokaal van de
Tuinstraatschool gerepeteerd.
Nog geen jaar later werd de
eerste uitvoering gegeven. In
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Biltsch Fanfarecorps in 1906
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van gelden voor de aanschaf van
instrumenten. Maar op 4 maart 1929 kon
onder leiding van dirigent D.F. Zingel in
Concordia de eerste openbare uitvoering
worden gegeven. In het begin werd nogal
eens gewisseld van repetitieruimte, maar
gedurende de jaren dertig had men de
beschikking over het schaftlokaal van
Inventum. In 1931 werd H.A. van Dijk
dirigent en onder diens leiding werd de
fanfare enkele jaren later omgevormd tot
een harmonie, doorgaans de
Brandweerharmonie genoemd. Op het
concours in Zaltbommel in mei 1936 trad
deze voor het eerst als harmonie op. De
vereniging is inmiddels 75 jaar oud.
Op 3 oktober 1937 werd het
Tamboerscorps De Echo opgericht als
onderafdeling van de gelijknamige

augustus 1902 ging men voor het eerst
deelnemen aan een concours in Purmerend,
waar in de vierde afdeling de eerste prijs
werd behaald. De fanfare promoveerde en
promoveerde en bereikte in 1909 de
afdeling Uitmuntendheid. Ook in die
afdeling werden veel prijzen in de wacht
gesleept. Lang heeft men gedacht dat 1902
het oprichtingsjaar was zoals
ook op het vaandel stond
vermeld. Het vierde lustrum
werd dan ook abusievelijk in
,;::;.,;
1922 gevierd met een groot
*.?&••• •¥'•'*
concours. In september 1930
werd de fanfare door
toevoeging van houtblazers en
H — 1
fHHi
de contrabas omgevormd tot
wttÊËÈ
J: :
de Biltsche Harmonie. De heer !
Kok was meer dan een halve Hü$m,,.m
B»!—
eeuw leider en dirigent. Het • H H H m
'
predikaat Koninklijke werd in •i • H i
Biltsche
mondharmonicavereniging
(1928)
1952 verleend ter gelegenheid
Met het door de bewoners van De Bilt
van het 50-jarig (!) jubileum. De
aangeboden vaandel.
Koninklijke Biltse Harmonie is thans een
bloeiende vereniging van 102 jaar oud.
mondharmonicavereniging. Geoefend werd
Het Fanfarecorps der Vrijwillige
onder leiding van instructeur P. de Bie op
Brandweerver-eeniging Bilthoven werd op
het gemeentelijke vaaltterrein nabij de
3 december 1926 opgericht. De
Waterweg.
initiatiefnemers A. Ekdom en F.B. Tap,
beiden wonend aan de Rembrandtlaan in
KOREN, ALGEMEEN
Bilthoven, waren van mening dat er naast
De Biltsche Zangvereeniging werd op 8
de Biltse Fanfare heel goed een
september 1884 opgericht. De naam Zang
Bilthovense fanfare zou kunnen bestaan.
Veredelt treffen we het eerst in 1901 aan.
De naam duidt al op het feit dat een aantal
Bij de oprichting speelde hoofdonderwijzer
leden tevens bi> de brandweer 'zat'. De
P.M.
van Leeuwen een centrale rol. Van
voorzitter van de Brandweervereniging
Leeuwen werd de eerste dirigent en het
W.C. Canters werd tevens voorzitter van
koor begon de repetities in een lokaal van
de fanfare. Aanvankelijk moest veel
de Tuinstraatschool. Op 12 oktober van het
energie gestoken worden in het vergaren
:
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volgende jaar werd de eerste openbare
uitvoering gegeven. Het koor zong vooral
christelijke en vaderlandse liederen. In
1901 aanvaardde Van Leeuwen een
werkkring in Utrecht en vertrok. In 1902
werd het nieuwe schoolhoofd G. van
Heerde ook zijn opvolger als dirigent. Drie
jaar later kon de nieuw gebouwde
gymnastiekzaal bij de school in gebruik
worden genomen voor repetities en
uitvoeringen. Van Heerde werd na enige
jaren opgevolgd door Johan van de Water,
in 1913 gevolgd door Johan W.M.
Tuytjens. Beiden waren musicus van
beroep. Onder hun leiding werd ook
zwaardere muziek ingestudeerd. Naast het
koraal van Bach of een psalm van
Sweelinck bleven echter ook Oudhollandse
liedjes tot het repertoire behoren. In deze
periode begon Zang Veredelt steeds meer
deel te nemen aan zangconcoursen en niet
zelden werd de hoofdprijs mee naar huis
genomen. Omstreeks 1922 werden de
repetities verplaatst naar het
Vereenigingsgebouw. Ook onder H. van
Rheenen, die vanaf 1928 het koor
dirigeerde, bleven de prijzen
binnenstromen. Het koor verhuisde naar
het Vereenigingsgebouw aan de Kapelweg
en zo passeren we met Van Rheenen de
grens van 1940. Hij was tot 1956 aan het
koor verbonden. Zang Veredelt kreeg in
1959 het predikaat Koninklijk en wordt op
8 september a.s. 118 jaar oud.
De Christelijk Gemengde Zangvereeniging
Euphonia werd op 22 juni 1911 opgericht.
Het was aanvankelijk een onderafdeling
van de Christelijke Jongelingsvereeniging
Vreest God, eert den Koning, maar na vier
en een halfjaar kreeg het koor een eigen
bestuur en zelfstandigheid. Op 15 april
1912 werd in het gymnastieklokaal van de
Tuinstraatschool de eerste uitvoering
gegeven waarbij ook een dubbelkwartet
van het koor enige liederen zong. De eerste
dirigent J.W. Borgers bleef het koor trouw
tot zijn overlijden in 1924. De leiding was
van 1924 tot 1935 in handen van Th.P.G.
Janssen in welk laatste jaar de heer H. van
Rheenen het stokje overnam.
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Het R.K. Gemengd Zangkoor Polyhymnia
werd vermoedelijk in 1915 opgericht. Op
26 januari van het volgende jaar werd in
hotel Nas de eerste openbare uitvoering
gegeven. Dirigent was H.J. van Maurik die
ook leiding gaf aan het Biltsch
Mannenkoor. Het koor heeft waarschijnlijk
maar enkele jaren bestaan.
De Biltsche Gemengde Zangvereeniging
Zanglust komen we in de kranten van 1917
en 1918 tegen. Er is weinig over bekend.
We moeten de vereniging niet verwarren
met het latere gelijknamige mannenkoor.

De Biltsche Stem (1928)

De Arbeiders Zangvereeniging De Biltsche
Stem werd in 1918 opgericht door de heer
en mevrouw Wolthers. Dit koor heeft in de
beginperiode nog wel eens moeite gehad
het aantal leden en donateurs op peil te
houden, maar later ging het beter.
De Bilthovensche Gemengde
Zangvereeniging Eendracht Maakt Macht
kennen we uit de adresboekjes van 1925
enl927. Repeteerde het koor in 1925 nog
in hotel Regina, eenjaar later was men de
Soestdijkseweg schuin overgestoken naar
hotel De Bonte Koe.
Het Gereformeerd Zangkoor komen we
voor de eerste en laatste keer tegen in de
krant van 24 september 1926. Er wordt dan
een bijeenkomst in de Gereformeerde Kerk
aan de Soestdijkseweg georganiseerd. Het
latere Gereformeerd Zangkoor in deze
kerk, thans de Christelijke Koorvereniging
Weerklank, dateert uit 1941.
De R.K. Gemengde Zangvereeniging St.
Caecilia dateert van november 1931. Dit
koor repeteerde in het
Vereenigingsgebouw aan de Kapelweg
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onder leiding van dirigent P. Kuypers, later
Henry Tolhuis.
Mevrouw N.M. van der Bilt-Vernée,
dirigente van het Bilthovensch Dameskoor,
kreeg er een taak bij als dirigente van het
in 1932 opgerichte Bilthovensch Gemengd
Koor. Dit repeteerde in Concordia met
mejuffrouw G. Blom als vaste begeleidster
aan de vleugel. In 1936, toen het koor zijn
eerste openbare uitvoering gaf was het
koor versterkt met een uit twaalf personen
bestaand strijkorkest.
Het Volkszangkoor Bilthoven werd op 29
oktober 1934 opgericht. Voordien werden
volkszangavonden georganiseerd door de
VVV met medewerking van Volkszang
Utrecht. De volkszangbijeenkomsten
werden op verschillende plaatsen in De
Bilt en Bilthoven gehouden, soms in een
muziektent en meestal in samenwerking
met de Mondharmonicavereeniging De
Echo.
Op 20 december 1935 werd door Theo de
Vries de Bilthovense Koorvereniging
opgericht. Het gemengde koor repeteerde
onder diens dirigentschap in Concordia. In
december van dat jaar werd de eerste
uitvoering gegeven op de Willem
Arntszhoeve. In september 1940 had het
koor veertig leden.
In december 1938 nam K. Borgers het
initiatief tot de oprichting van een
Gemengd A Capella Koor met een
repertoire van klassieke werken.
KOREN, DAMES
De Dames Zangvereeniging alias het
Bilthovensch Dames- of Vrouwenkoor
werd in 1924 opgericht. Mevrouw N.M.
van de Bilt-Vernée trad op als dirigente.

Bilthovensch Vrouwenkoor.
§ * -

D A M E S ,

-

»

•

die LID wensehen te worden, kunne» zich hiervoor
aanmelden gedurende de maand S E P T E M B E R

eiken Dinsdag en Vrijda?» van 2 tot 3 uur,
bij Mevrouw VAN DER BILT-VERNÉE, Soestdljkerstr.w, »95, waar nadere inlichtingen te bekomen zijn,
HET BESTUUR.
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Het koor trad vooral op in ziekenhuizen en
sanatoria of ten bate van het goede doel.
Twee jaar later, 27 augustus 1926, werd
het Biltsch Dameskoor opgericht. Dit
gebeurde op initiatief van F.N. Koudij s,
onderwijzer van de Tuinstraatschool.
Mevrouw Balvers werd als presidente
gekozen.
Het Dameskoor Cantemus, opgericht in of
kort voor 1938, ressorteerde onder het
bestuur van het Biltsche Kinderkoor en
repeteerde op donderdagavond in het
gymnastieklokaal van de Tuinstraatschool
als de twee groepen van het kinderkoor
klaar waren. Mogelijk was L. A. Flantua
dirigent.
Het Dameskoor Con Amore oefende in de
School met den Bijbel onder leiding van de
onderwijzer C.S.C. Kroon. We treffen dit
koor voor het eerst aan in 1939.
KOREN, HEREN
De oude St. Michaëlkerk aan de Kerklaan
met zijn indrukwekkende neogotische
bouwstijl was de eerste rooms4catholieke
kerk voor de Biltse ingezetenen. De
inwijding had plaats op 8 mei 1894.
Pastoor Remmers verzamelde vervolgens
acht mannen en acht jongens voor het
Kerkkoor St. Michael, om met hun zang de
eredienst meer luister bij te zetten. Hoewel
de leden uitblonken door hun jarenlange
trouw aan het koor, werd het
dirigentenstokje aanvankelijk snel
doorgegeven van de een aan de ander.
Onder hen waren Frans Janssen, de
huisknecht van de pastoor en J.J. Brinkhof,
die naast de kerk een bierhuis exploiteerde
en tegelijkertijd onbezoldigd koster en
groefbidder was. In 1901 kwam aan de
snelle wisselingen een einde toen pastoor
Harbers de smid J. Vlek als dirigent
benoemde. Vlek bleef bijna 25 jaar in
functie. Hij werd opgevolgd door het hoofd
van de Michaëlschool A. van Wegen, die
het koor van 1925 tot 1954 heeft geleid.
Het mannenkoor werd rond 1967
omgevormd tot een gemengd koor en is
inmiddels 108 jaar oud.

De Biltse Grift

juni 2002

een nog jonge vereniging genoemd, die een
Op 19 juni 1908 werd het Biltsch
uitvoering geeft in hotel Nas. Het is de
Mannenkoor opgericht, mogelijk door de
enige vermelding. Misschien bestaat er een
schoolmeester E. van Zoest. Eens per week
verband met het latere gemengde koor St.
op donderdagavond vond het voor de
Caecilia.
repetities onderdak in het
gymnastieklokaal van de Tuinstraatschool.
De parochie O.L.V. van Altijddurende
Bijstand werd in 1923 opgericht, de
Johan van de Water uit Utrecht, de dirigent
huidige kerk aan de Gregoriuslaan kwam
van Zang Veredelt, werd ook leider van het
in 1926 gereed. Dit laatste jaar is mogelijk
mannenkoor. Het koor heeft nog geen jaar
ook het oprichtingsjaar van het Kerkkoor
bestaan, want begin 1909 werd het
opgeheven. Toch was er kennelijk behoefte
Scola Cantorum, onder leiding van de
organist A. Ponten.
aan een mannenkoor, want in december
Het Biltsche
1910 werd
Mannenkoor
opnieuw een
Zanglust werd
Biltsch
op 13 september
Mannenkoor
1926 opgericht.
opgericht.
De eerste
Men
dirigent J.W.
repeteerde
Kruisselbrink
onder leiding
werd in 1932
van HJ. van
opgevolgd door
Maurik in het
H. van Rheenen.
hotel van
De vereniging
Oostergetel
won
tal van
(Nas) aan de
prijzen op
Dorpsstraat.
concoursen. Bij
Hier raakte
Biltsch Mannenkoor Zanglust
het tweede
men echter in
lustrum in 1936 organiseerde men een
onmin met de uitbater. Gelukkig kwam in
concours waaraan maar liefst tachtig koren
juli 1911 het gymnastieklokaal van de
deelnamen. In 1939 was de hoogst
Tuinstraatschool beschikbaar. Het koor zou
haalbare
afdeling bereikt. Het koor
in haar ongeveer dertien -jarig bestaan
repeteerde ondermeer in het
diverse malen van oefenruimte wisselen. In
Verenigingsgebouw.
1911 wist het koor in Lopikerwaard een
De Mannenzangvereniging Excelsior is
tweede prijs in de wacht te slepen. Eenjaar
mogelijk in 1935 opgericht en organiseerde
later behaalde men in Houten een eerste
in
maart 1936 haar eerste openbare
prijs en vervolgens in Loenen weer een
uitvoering.
tweede prijs. Van Maurik werd rond 1920
opgevolgd door Jan van Isselt. In mei 1923
KOREN, DUBBELKWARTETTEN
ging het niet goed omdat het gezelschap
steeds minder deelnemers telde.
In 1922 vinden we een vermelding van het
Onverwacht werd op een concours in
Biltsch Dubbel Mannenkwartet, dat elke
Beusichem toch nog een eerste prijs in de
dinsdagavond repeteert in een huis aan de
wacht gesleept. Misschien was dit de
Nieuwstraat.
laatste trofee. In september 1923 werd
Het Christelijk Gemengd Dubbel Kwartet
schoolmeester Koudij s dirigent en kort
werd opgericht in 1931 door P. van
daarna schijnt het koor te zijn ontbonden.
Joolingen. Hij begon met beginnelingen en
Jan van Isselt komen we ook tegen als
zonder grote ambitie. Pas bij de viering
dirigent van het R.K. Mannenkoor St.
van het eerste lustrum in april 1936 durfde
Caecilia. In oktober 1925 wordt dit koor
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'Het Witsche kinderkoor gaf de vorige week een drietal uitvoeringen in verband met het 20-jarig bestaan. Het
geheel stond onder leiding van den directeur, den heer Koudijs, die inmiddels tot ieders leedwezen als
zoodanig is afgetreden. Men ziet hier het koor voor het laatst met zijn sympathieken leider op één foto
vereenigd. ' (1930)

Van Joolingen de eerste openbare
uitvoering te geven.
Geheel anders was dat bij het
Dubbelmannenkwartet Zang en
Vriendschap, opgericht 3 juni 1934 door
H. van Rheenen, die lid en dirigent werd.
Dit koor had grote ambities. Reeds in
augustus 1934 won het op een concours in
Maartensdijk een eerste prijs in de vierde
afdeling. Met speelde het klaar om vijfjaar
achtereen een eerste prijs te behalen, steeds
promoverend naar een hogere afdeling. In
de hoogste afdeling behaalde het koor nog
voor het eerste lustrum wederom een eerste
prijs. Hoger kon niet.
Het Dubbelkwartet Met Z'n Achten kennen
we van een foto uit 1932 met op de
achterzijde de namen van de leden van het
gezelschap. Op een concours in
Bunschoten in 1936 behaalde dit koor
onder leiding van dirigent H. van Rheenen
een eerste prijs in de eerste afdeling.
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KOREN, KINDEREN
Het Biltsehe Kinderkoor werd in april 1910
opgericht op initiatief van de onderwijzers
Van Wijk en Plemper van Balen. De
kinderen repeteerden in de
Tuinstraatschool waar overigens al in 1905
een kinderzangcursus werd gegeven. In
1914 had het kinderkoor maar liefst 100
leden van tien tot zestien jaar. Daarentegen
waren 1916 en 1917 moeilijke jaren.
Aanvankelijk was het koor een afdeling
van Zang Veredelt, maar in 1918 werd het
een zelfstandige organisatie met een eigen
bestuur en werd de onderwijzer F.N.
Koudijs dirigent. Koudijs is bijna 20 jaar
aan het koor verbonden geweest.
Zanguitvoeringen werden vaak
gecombineerd met toneelstukjes.
Het Christelijk Kinderkoor De Zangklasse
dateert van eind 1923. De kinderen
repeteerden in de School met den Bijbel
aan de Hessenweg. Lange tijd heeft
meester C.S.C. Kroon het kinderkoor

De Biltse Grift
geleid. Later werd dit overgenomen door
de hoofdonderwijzer A.G. Wansink.

ZANGKLASSE
SCHOOL MET DEN BIJBEL, DE BILT

Uitvoering op 1 Februari 1924,
in het Vereenigings-gebouw, Bunnikscheweg,
's avonds half 8.

PROGRAMMA:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10a
b
e
lia
b
12

Bede (wijze Psalm 119) .
dooi alle aanwezigen
Opening door den Weied. Heer j . C. van Goudoever
Psalm 136 : 1, 3 er, 26
.
.
.
.
(koor)
Lof zingt den Heer
.
.
. (koor) O. O. Glaser
Onze Vader (orgel en zang)
.
. A. v. d. Sloot
Als ik slapen ga (klein koor) .
W, Ploegsma jz.
Avondiied (koor)
.
.
.
.
j . v. Tright
Loflied in de Natuur (koor)
.
. C S . A. v. S.
Twee Hebreeuwsche Melodieën
voor piano, Ernst Pauer, Mej. W.
Sneeuwklokje
)
.
W. F. Jonkman
Het Maattseh viooltje ! Duo. . |. 8. W. Koelman
Vertrouwen op God |
. j . Worp
Bloemenlied ) ,,
.
.
.
.
P. Louwetse
Avond
ƒ
. . .
W. j . jonkman
Goeden nacht (koor) .
.
.
.
J. Bikkers

PAUZE
13 „Michiei Adriaansz. de Ruyter", Ie gedeelte KinderCantate voor soli, koor en piano .
. A. Lysen
Î4 Wilhelmus van Nassouwe .
.
.
.
(koor)
15 Danklied (wijze Psalm 42) door alle aanwezigen

Het Kinderkoor Ine van Soeren werd in
november 1926 opgericht door de
Hilversumse Ine van Soeren. Afhankelijk
van het aantal deelnemers telde het koor
drie leeftijdsklassen. Er waren ook
zanglessen aan het koor verbonden.
Het Kinderkoor De Kleine Stem werd in
maart 1928 opgericht als een afdeling van
de Arbeiderszangvereeniging De Biltsche
Stem. J.W. Kruisselbrink, dirigent van het
grote koor, nam ook de leiding over de
kinderen op zich. Het kinderkoor wordt
vanaf 1937 niet meer in de adresboekjes
vermeld.
Het Bilthovens Kinderkoor dateert
waarschijnlijk uit 1935. Onder leiding van
Jacob Hamel is het nog wel tot een
openbare uitvoering gekomen, maar het
koor werd reeds op 31 januari 1936
wegens gebrek aan belangstelling
opgeheven.
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Het R.K. Kinderkoor St. Caecilia gaf in
februari 1936 een uitvoering in combinatie
met het volwassenenkoor waarvan het een
afdeling was. Mogelijk gebeurde dit ook al
in eerdere jaren. In 1939 blijkt H. Tolhuis
de leiding te hebben. Er wordt gerepeteerd
in het parochiehuis De Vereeniging.
Het Meisjeskoor is in of kort voor 1937
opgericht. Mevrouw M. van Drieênhuizen
was presidente. Repetities werden op
woensdagavond gehouden in de
gymnastiekzaal van de School met den
Bijbel aan de Hessenweg.
MANDOLINE EN MONDACCORDEON
De Dames Mandolineclub Steeds Beter
werd opgericht eind 1922 en repeteerde
onder leiding van J. den Daas in het
Vereenigingsgebouw aan de Kapelweg.
Kennelijk is het instrumentarium in de
jaren dertig uitgebreid, want in 1936 is er
sprake van de Mandoline- en Vioolclub
Steeds Beter.
De Mondaccordeonvereeniging De Echo
dateert van 2 juni 1924. Ook De Echo was
gehuisvest in het Vereenigingsgebouw. In
1928 ontving zij een vaandel, in 1930 trad
zij voor het eerst in uniform op. Bij het
tweede lustrum in 1934 organiseerde De
Echo een groot muziek- en zangconcours.
In augustus 1926 ontstond als
onderafdeling van de buurtvereniging
Tuindorp een Mondharmonicaclub. De
secretaris van de buurtvereniging,
seinhuiswachter G.C. Bik, nam de leiding
op zich. Of de club lang bestaan heeft
wagen we te betwijfelen. In de
bestuursvergadering van 6 september 1934
werd echter opnieuw besloten een
Mondharmonicaclub op terichten.Men
gaf er de naam Klein maar Dapper aan.
Het initiatief hiertoe was genomen door de
behanger R. van de Kuil die ook de
organisatie op zich nam. Deze tweede club
heeft het langer volgehouden dan de eerste.
Het was geen kleine club. In 1937 had het
gezelschap 55 leden waarvan driekwart
jongens. De jonge muzikanten repeteerden
in de bovenzaal van café Sportlust aan de
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Oude Brandenburgerweg, aanvankelijk
onder leiding van D. Greven, in 1935 van
Jac. Verheul.
In oktober werd door G. van Drie jr. en H.
van Drie een poging ondernomen tot de
oprichting van een mandolineclub, speciaal
bestemd voor beginnelingen. Of hun
poging succes had is ons onbekend.
De Mandoline- en Mondaccordeonclub
Nooit Gedacht in Bilthoven dateert
mogelijk uit 1934. In januari 1935 werd in
hotel Heidepark het eerste concert
gegeven. Er zijn aanwijzingen dat de club
ook een toneelafdeling had. Eindjaren
dertig repeteerde hij in café Sportlust.
De R.K. Mondaccordeonvereniging
Wilskracht komen we pas vanaf 1939
tegen. A.J. Saan oefende met zijn
leerlingen elke dinsdagavond in het
parochiehuis De Vereeniging.
OVERIGE MUZIEKCLUBS
De Muzikale Kring onder voorzitterschap
van H. Baptist is ons uitsluitend bekend uit
een adresboekje van 1911. Kennelijk was
de Kring geen lang leven gegund.
De Biltsche Muziekvereniging
A.D. V.E.N.D.O. werd in september /

oktober 1917 opgericht. We hebben de
betekenis van de lettercombinatie nog niet
kunnen verklaren. Kort na de oprichting
telde het muziekgezelschap veertien leden
die wekelijks repeteerden in het huis van
J.A. Kors. Er werd gemusiceerd met viool,
gitaar, fluit en mandoline.
Het Röntgentrio werd gevormd door Julius
Röntgen sr. en diens zoons Julius jr. en
Engelbert. De componist Röntgen sr. was
van 1885-1924 directeur van het
Amsterdams conservatorium en heeft van
1924 tot 1932 in villa Gaudeamus
gewoond. Julius jr., violist en
toonkunstenaar, woonde sinds 1920 aan de
Ten Katelaan. Het trio trad tussen 1925 en
1932 regelmatig op, onder meer in de
Woudkapel.
De Fluitclub van de Knapenvereeniging
Obadja werd op 12 november 1926 in het
leven geroepen. Met wisselend succes
heeft de club het eenjaar of drie als
onderafdeling van Obadja volgehouden.
De Kamermuziek Vereniging 't Bilts
Strijkkwartet staat in een gids van 1939
vermeld met de naam van W. Sprée als
correspondent. We hebben er verder niets
over gevonden.

'De Mandoline-dub "Steeds Beter" te De Bildt, herdacht op 13 Dec. haar 10-jarig bestaan. De club staat
onder de artistieke leiding van directeur J. den Daas, Utrecht. De goed verzorgde uitvoeringen der
vereeniging worden in kringen van kunstliefltebbers zeer gewaardeerd en het is op z'n plaats, de club een
"Vivat - Floreat - Cresat " toe te wenschen. ' (Utrecht in Woord en Beeld 16 december 1932)
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FAUNA EN FLORA
Floralia Nederland werd op 23 september 1873 opgericht. De Floraliavereeniging De Bilt
ontstond in 1906 als afdeling van de landelijke organisatie. In het voorjaar kregen de kinderen
stekjes of jonge potplant)es met de opdracht deze zo goed mogelijk te verzorgen. Eind
augustus of september volgde dan een tentoonstelling van de planten waarbij voor de mooiste
exemplaren een prijsje beschikbaar werd gesteld. De afdeling is kort na 1920 ter ziele gegaan.
De plaatselijke vereniging van bloemisten nam echter het initiatief voor de heroprichting, nu
in twee zelfstandige afdelingen. Op 6 oktober 1927 startte de afdeling Bilthoven, 27 februari
1928 gevolgd door de afdeling De Bilt.
BIJENHOUDERS
In februari 1936 werd de afdeling De Bilt van de Utrechtse Bijenhouders Bond opgericht. De
bond ondersteunde pasbeginnende bijenhouders met praktische lessen. Daarnaast was hij
behulpzaam bij het verkrijgen van accijnsvrije suiker. Een van de bestuursleden heette
toepasselijk P. de Bije. Ten tijde van de oprichting bestond er al een afdeling Bilthoven van
de Vereeniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland De nieuwe vereniging sprak bij
de oprichting enthousiast over het 'samenbrengen van de bijenhouders'. De oude vereniging
zag de komst van een tweede club echter als 'versnippering'.
GEITEN
Op 26 februari 1912 werd op initiatief van de postbode Ph. Kraaikamp de
oprichtingsbijeenkomst gehouden van de Geitenfokvereeniging De Bilt en omstreken. In het
gymnastieklokaal van de Tuinstraatschool legde een spreker uit Amersfoort uit dat de geit
een nuttig huisdier was voor met name de minder draagkrachtigen, omdat een geit vette melk
levert. De geitenhouder diende dan wel te zorgen voor goed en afwisselend voer en een
zindelijke droge stal met voldoende daglicht. Het voordeel van een geitenvereniging was dat
men gezamenlijk een bok kon kopen.
HONDEN
De Politiehondendresseerclub Kunodmesis Bilthoven begon in februari 1922 met twaalf
leden, maar dat aantal nam snel toe tot vierentwintig leden in oktober. De bekende politieinspecteur Arie van Duist werd voorzitter, zijn collega G. Wollaars trad op als trainer. De
hondentrainingen werden gegeven aan de Julianalaan, de Jan Steenlaan en later aan het eind
van de Leijenseweg. Er waren niet alleen politieagenten lid van de club. Het bestuur van 1930
bestond uit een politieagent, een begrafenisondernemer en een nachtwaker van Inventum.
Een andere club die zich op honden richtte was de Bilthovense Club voor Hollandse
Keeshonden en Hollandse Smoushonden. Deze werd in 1940 geleid door W.P. v.d. Hurk aan
de Gerard Doulaan.
PLUIMVEE EN KONIJNEN
In 1925 werd de Pluimveevereeniging opgericht met als doel de veredeling van de
hoenderrassen. Het was in feite een afdeling De Bilt / Bilthoven van de Vereeniging tot
bevordering der Pluimvee- en Konijnenteelt. In het najaar van 1925 werd een eerste
clubtentoonstelling georganiseerd, een jaar later zelfs een Nationale Tentoonstelling. Tot de
activiteiten behoorden de jaarlijkse tentoonstellingen in hotel Brands of het
Vereenigingsgebouw.
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POSTDUIVEN
De eerste twintig jaar van de negentiende eeuw moeten we het doen met enkele losse
vermeldingen. In 1901 vonden we de eerste vermelding van de Biltsche
Postduivenvereeniging. Misschien is dit dezelfde club als de Biltsche Postduivenvereeniging
Snelvlucht van 1916. In de jaren twintig en dertig staan er talloze berichten in de krant over
wedvluchten van de Biltsche Postduivenvereeniging De Snelvlieger. Volgens een naoorlogse
inventarisatie zou deze club in 1921 zijn opgericht. Doel was het bevorderen van de
postduivensport door het houden van concoursen en het kweken van schone en snelle duiven.
Deze club (hoewel gefuseerd met een andere duivenclub) bestaat nog steeds en is dus meer
dan 80 jaar oud. Op 19 oktober 1921 werd de Biltsche Postduivenvereeniging Eerlijk
opgericht, een club die alleen in de eerste helft van de jaren twintig voorkomt.
TUINEN
Een Afdeling De Bilt van de Stichtsche Vereeniging voor Tuinbouw en Plantkunde werd in
1885 opgericht en hield op 28 november van dat jaar haar eerste openbare vergadering, geleid
door een chef van de firma Groenewegen. We denken echter dat deze organisatie vooral op
vaklieden was gericht. Dat gold niet voor de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en
Plantkunde. Op 8 januari 1923 werd de Afdeling Huis ter Heide en omgeving opgericht. De
organisatie had ook vaklieden onder haar leden maar richtte zich toch vooral op het brede
publiek. De afdeling was in De Bilt zeer actief met het organiseren van lezingen,
tentoonstellingen en excursies. Verder werden in verschillende wijken tuinkeuringen
gehouden. De afdeling staat thans bekend onder de naam Groei en Bloei, afdeling De Bilt,
Bilthoven, Huis ter Heide en omgeving en zal in januari 2003 tachtig jaar bestaan.

OVERIGE ORGANISATIES
BIBLIOTHEKEN
In 1897 heeft de gemeentesecretaris mr. A.
Pronk van Hoogeveen de Biltsche
Volksbibliotheek gesticht. De geboren en
getogen Rotterdammer wilde de
plaatselijke arbeidersbevolking een nuttige
vrijetijdsbesteding bieden. Boeken
kwamen aanvankelijk uit particulier bezit,
inkomsten uit vrijwillige bijdragen.
De bibliotheek werd in de eerste vijftien
jaar van haar bestaan regelmatig 'verkast'.
In 1912 vond zij tenslotte een onderkomen
in de gymzaal van de Tuinstraatschool
waar zij tot ver na de Tweede
Wereldoorlog kon blijven. Pas in 1957
kreeg de bibliotheek rechtspersoonlijkheid.
De huidige bibliotheek Bilthoven is een
voortzetting van de Volksbibliotheek en
bestaat dus reeds 105 jaar.De
Leesbibliotheek Zuster Meijer opende op
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woensdag 23 juni 1915 haar deuren. De
wijkverpleegster vond het jammer dat de
Biltsche Volksbibliotheek 's zomers enkele
maanden gesloten was. Bovendien had zij
enkele honderden boeken vrijwel renteloos
in de kast staan. Nadat een van haar
ligkuurpatiënten de boekenschat had
gecatalogiseerd konden boekenliefhebbers
naar het wijkgebouw om kosteloos boeken
te lenen.
Er waren twee bibliotheken van roomskatholieke signatuur, de
Parochiebibliotheek St. Michael in het
parochiegebouw De Vereeniging en de St.
Paulus Bibliotheek in het gymnastieklokaal
van de St. Theresiaschool. Ook enkele
boekhandelaren hielden een
leesbibliotheek. De bekendste waren Van
Bodegraven in de Burgemeester de
Withstraat en Bangma aan de Vinkenlaan.
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BUURTVERENIGINGEN
Buurtverenigingen waren doorgaans vooral
gericht op gezelligheid en vermaak. Eens
per jaar diende er een feest te worden
georganiseerd met spelletjes voor de
kinderen en vrolijke muziek. Dit gebeurde
altijd eind augustus of begin september.
Daarnaast werd Sinterklaas verzocht om in
december een kinderfeest te bezoeken.
De Buurtvereeniging Klein maar Dapper
was de eerste ons bekende
buurtvereniging. Wanneer zij is opgericht
weten we niet, waarschijnlijk enkele jaren
voor de Eerste Wereldoorlog. De
vereniging richtte zich op de bewoners van
de toenmalige Tuinstraat. Dit was een
onverhard pad tussen de Burgemeester de
Withstraat en de Looydijk in het verlengde
van de huidige Narcisstraat, een omgeving
met veel kleine woningen met een
arbeidersbevolking.
In 1914 was de Tweede Wereldoorlog
uitgebroken en het bestuur besloot in deze
crisistijd geen feesten te organiseren. Een
gedeelte van de gespaarde centen werd nu
besteed aan de uitdeling van brandstoffen.
Waarschijnlijk is Klein maar Dapper nog
tijdens de Eerste Wereldoorlog ter ziele
gegaan.
In de periode 1920-1923 werd het eerste
deel van Tuindorp gebouwd in de

'Hoe uitgebreid het programma der
feestelijkheden is geweest waarmede "Tuindorp"
in De Biltz'n eerste lustrum vierde, ziet U o.a. aan
dit bloemencorso dat slechts één der vele attracties
vormde' ("Utrecht in Woord en Beeld" 1929)
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binnenbocht van de Oude
Brandenburgerweg. In het schaftlokaal van
Inventum werd op 21 september 1923
Buurtvereeniging Tuindorp opgericht.
Centrale rol speelde de voorzitter J.W.
Beckers, een bestuurder van de Centrale
Bond van Spoorwegpersoneel. Het eerste
jaar kreeg de buurtvereniging nog maar
weinig leden. Na het eerste feest in 1924
werd de belangstelling snel groter.
Tuindorp was de meest actieve onder de
buurtverenigingen. Haar jaarfeesten
duurden vaak drie dagen en werden
gecombineerd met tuinkeuringen. Vanaf
1927 beheerde het bestuur de nieuw
aangelegde speeltuin bij de Konijnenlaan.
Als de toenmalige jeugd het te bont maakte
en zelfs na een waarschuwing geen respect
voor het bestuur toonde was nog wel eens
assistentie van een politieambtenaar
noodzakelijk. De vereniging had ook een
tweetal onderafdelingen, de
Gymnastiekvereniging Kracht en
Vlugheid en de
Mondharmonicavereeniging Klein maar
Dapper. De buurtvereniging is na de
Tweede Wereldoorlog uitgegroeid tot de
huidige Vereniging voor
Samenlevingsopbouw WVT, die op 21
september a.s. 79 jaar zal bestaan.
De Buurtvereeniging Kinderbelang werd
op 19 september 1928 opgericht door B.
van Rheenen en andere bewoners van de
Nieuwstraat en omgeving. Zij
organiseerden hun jaarfeesten op het
speelterrein aan de Jasmijnstraat /
Rozenstraat. Vanaf 1937 ging de
buurtvereniging jaarlijks met de kinderen
op reis naar ondermeer Arnhem,
Rotterdam etc. Een zo'n reisje is op 9
september 1939 op film vastgelegd.
De Buurtvereeniging Jodenkerkhof,
opgericht in of voor 1933, was gericht op
het kleine buurtje van die naam op de
plaats van het huidige winkelcentrum De
Kwinkelier. Op hun feesten werden vaak
een bloemencorso en een verklede optocht
gehouden. Het Jodenkerkhof was zeer
Oranjegezind. Op nationale feestdagen
werd de hele buurt versierd.
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Chr. Jonge!. Ver. op Gerei grondsl.
VREEST GOD, EERT DEN KONING
Eiken Maandagavond om
half 8 uur Vergadering in
het Vereeneeniginggebouw
aan den Bunnikschen weg.
jongelingen worden vriendelijk tot
bezoek uitgenoodigd. HET BESTUUR
'De Buurtvereeniging "Het Jodenkerkhof' te
Bilthoven organiseerde 'n kinderf eest; de
verschillende spelen amuseerden de toeschouwers
even goed als de deelnemers' (1937)

Wanneer de Buurtvereniging Herenweg
werd opgericht is ons niet bekend. In
september 1938 werd de vereniging 'nieuw
leven ingeblazen'. De bewoners van de
Herenweg waren liefhebbers van toneel,
maar ook een gekostumeerde
voetbalwedstrijd was een populair element
van de jaarfeesten.
CARNAVAL
Carnaval is kennelijk iets van bezuiden de
grote rivieren. We hebben slechts enkele
fragmenten over carnavalsviering
gevonden. De Bilthovensche
Carnavalsclub staat in de adresboeken
vermeld in de jaren 1931-1934. Er is
verder niets over bekend. De R.K.
Sportvereeniging Bilthoven organiseerde in
1935 een groot carnavalsfeest in hotel
voorheen Brands. In 1936 organiseert een
Raad van Elf'wederom een
carnavalsviering in Concordia. Met deze
losse vermeldingen moeten we het
vooralsnog doen.
KERKELIJKE CLUBS
We noteerden een kleine vijftig namen van
kerkelijke clubs waaronder vele jongelingsverenigingen, knapenverenigingen en
meisjesverenigingen. Protestante jongens
werden op hun zestiende jaar bijna
automatisch lid van een jongelingsvereniging. Deze clubs kwamen wekelijks
bijeen voor bijbelstudie, zang en
ontspanningsactiviteiten. Eens per jaar
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(Biltsche Courant 1922)

werd een openbare jaarvergadering
georganiseerd. De oudste
jongelingsvereniging was Vreest God, eert
den Koning, opgericht op 23 september
1893, verbonden aan de hervormde Kerk.
Op 22 juni 1911 werd als onderafdeling de
Zangvereeniging Euphonia opgericht, die
na vier en een halfjaar werd
verzelfstandigd. De oudste gereformeerde
jongelingsvereniging was Weest
Eensgezind Onder Elkander. Opgericht in
1908 werd deze echter eenjaar later al
ontbonden. In 1912 hebben de
gereformeerden een nieuwe poging
gewaagd met de oprichting van Darius,
later Immanuel genoemd, die tot 1957
heeft bestaan.
Knapenverenigingen, meestal voor jongens
van twaalf tot zestien jaar, kwamen
eveneens wekelijks bijeen. De oudste
knapenvereniging was Obadja, op 17
februari 1911 opgericht door mevrouw
Horn. Hoewel het programma
vergelijkbaar was met dat van een
jongelingsvereniging werd aan
ontspanning ruimere aandacht besteed.
Men hield een opstelwedstrijd, een
voordrachtsavond, organiseerde
gezelschapsspelletjes en af en toe kwam er
een gast met lantaarnplaatjes. Vanaf 1915
werd regelmatig een dagtocht gemaakt
naar bijvoorbeeld Arnhem, Scheveningen
of Muiderberg. Obadja had een aantal
jaren met wisselend succes een fluitclub.
Vanuit Obadja werd in 1917 de
Gymnastiekver eeniging Fraternitas
opgericht.
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Meisjesclubs kon men onderverdelen in die
voor meisjes vanaf zestien jaar en die voor
jonge meisjes van twaalf tot zestien jaar.
De H. G. M. V. „Door Liefde Sterk"
brengt hiermede ter kennis, dat de vereenigingsavonden niet meer gehouden
worden in het Wijkgebouw Parklaan 82,
maar op den Brandenburgerweg 15
(zij-ingang). Door deze verandering missen wij een orgel en om er zelf een te
koopen ontbreken ons de contanten.
Daarom doen wij een vriendelijk beroep
op aller medewerking. Wij verwachten nu
niet direct een orgel cadeau te krijgen,
maar misschien zijn er nog wel enkelen
die er een kleine gave voor willen missen.
Zijn er die een gebruikt orgel voor matigen prijs willen verkoopen, zij wenden
zich schriftelijk aan het adres der secretaresse J o v. Leeuwen, Laurillardlaan 1.
Eventueele giften kan men afdragen aan
Mej. M. v. Dam, Paulus Potterlaan 9,
Bilthoven.
Mej. D. de Geus, Penningmeesteresse,
TJtrechtscheweg, De Bilt.
(Biltsche Courant 1937)

De activiteiten waren veelzijdig. Naast
bijbelstudie en zingen hield men zich bezig
met verschillende vormen van
handwerken. Ook zette men zich in voor
een goed doel, zoals het organiseren van
een bazar voor de zending of het naaien
van kleding voor de minder bedeelden. Een

aantal meisjesclubs werd geleid door
'dames van stand' zoals mevrouw Van
Boetzelaer in Huize De Bremhorst. Van de
vele meisjesclubs is Dorcas de oudste. In
1916 was de naam Naaikrans Dorcas en
later Christelijke Meisjesvereniging
Dorcas. In 1916 was de leiding in handen
van de wijkverpleegster A.E. Meijer
(zuster Meijer), in 1939 nog steeds aan de
groep verbonden.
Een van de meisjesclubs was speciaal
bestemd voor meisjes vanaf veertien jaar
die in Bilthoven in betrekking waren. Zij
kwamen vanaf november 1923 elke
dinsdagavond bijeen in een lokaal van de
Zuiderkapel. De belangstelling was groot.
Onder leiding van zuster Balk werd ook
aan gezelligheid ruime aandacht besteed.
Men speelde onder meer halma en domino.
Ook voor volwassenen waren er kerkelijke
clubs, vaak wat serieuzer van aard zoals de
Gereformeerde Mannenvereeniging
Onderzoekt de Schriften, die van 1914 tot
1964 heeft bestaan.
Het bespreken van alle kerkelijke
verenigingen zou te veel plaats in dit
tijdschrift in beslag nemen, we hebben
daarom al deze organisaties in
chronologische volgorde onder elkaar
gezet.
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Christelijke Knapenvereeniging Obadja (1936)
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Kerkelijke en levensbeschouwelijke verenigingen
OPRICHTING
1893,23 sept.
1908
1911, 17febr.
1912
1914
1916*
1918, 11 apr.
1923,nov
1923, dec
1923,dec
1925 of 1926
1925*
1925*
1926
1930*
1930*
1930,31 mil.
1930?
1931,23 mrt.
1932*
1932*
1932, 19 sept.
1933
1933
1933
1933
1933*
1933*
1933*
1933*
1933*
1933*
1934
1934*
1935,25febr.
1936*
1937*
1937*
1937*
1938*
1938*
1938*
1939*
1939*
1939*
1939*
1939*
1939*

NAAM
Christelijke Jongelingsvereeniging 'Vreest God, eert den Koning'
Jongelingsver. op G.G. 'Weest eensgezind onder elkander'
Christelijke Knapenvereeniging 'Obadja'
Jongelingsvereeniging op Gereformeerde Grondslag 'Darius'
Gereformeerde Mannenvereeniging 'Onderzoekt de Schriften'
Christelijke Meisjesvereeniging 'Dorcas'
Christelijke Meisjesvereeniging op G.G. 'Tabitha'
Meisjesavond Bilthoven (voor meisjes in betrekking)
Comité voor Christelijke Winterlezingen De Bilt
Christelijke Meisjesvereeniging 'Helpt Elkander'
Nederlands Hervormde Jongelingsvereeniging 'Eben Haëzer'
R.K. Propagandaclub Leo XIII
Vereeniging voor gebouw voor Christelijke Belangen 'Maranatha'
Gereformeerde Knapenvereeniging 'Het Mosterdzaadje'
Vereeniging ter Bevordering van Christelijk Jeugdwerk
Meisjes Naaikrans v. vervaardiging goederen v. minder bedeelden
Gereformeerde Meisjesvereeniging 'Wakker in Alles'
Nederlands Hervormde Meisjesvereeniging op G.G. 'Ruth'
Gereformeerde Jongelingsvereeniging 'Rehoboth'
R.K. Vereeniging 'Geloof en Wetenschap'
A.R.J.A. club 'L.F. Duymaer van Twist', De Bilt
Gereformeerde Knapenvereeniging 'Petra'
Jongelingsvereeniging op Gereformeerde Grondslag 'Immanuel'
Gereformeerde Meisjesvereeniging 'Dient den Heere'
Jonge Meisjes en Meisjesvereeniging 'Door Liefde Sterk'
Zondagsschool
Gereformeerde Kinderzendingsvereeniging 'Uw Koninkrijk Kome'
Meisjeskrans te Bilthoven
Gereformeerde Meisjesvereeniging 'Poerworedjo' Bilthoven
Meisjes Naaikrans 'Wees een zegen'
Zondagsschool
Zondagsschool
A.R.J.A. club 'Ons Doel Getrouw', Bilthoven
Algemene Jeugdvereniging Bilthoven
Gereformeerde Meisjesvereniging 'Mirjam'
Vrijzinnig Christelijke Jeugdgemeenschap 'Bilthoven'
Comité tot bevordering van Christelijk en Maatschappelijk leven
Vereniging van Jong Hervormden Bilthoven
Meisjesvereniging 'Blijf Trouw'
Centraal Verband van Gereformeerde Jeugdorganisaties De Bilt
Hervormd Gereformeerde Bond
Christelijke Meisjesvereniging 'Dient elkander door de liefde'
Zendingskrans 'Bentoeni'
Vereniging van Jong Hervormden De Bilt
Vrijmetselarij 'Le Droit Humain', Loge 'Ken Uzelven'
Centrum Bilthoven der Theosofische Vereniging
Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden
Dameskrans Zendingswerk

"vroegste vermelding
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BIJZONDERHEDEN
Vereenigingsgebouw
opgeheven 1909
later 'Immanuel'
opgeheven 1964
van zuster Meijer
opgeheven 1957
Zuiderkapel
o.m. Huize Bremhorst

opgeheven 1941
De Bilt en Bilthoven
kerk Soestdijkseweg
kerk Julianalaan
Vereenigingsgebouw
kerk Julianalaan

kerk Julianalaan
voorheen 'Darius'
kerk Soestdijkseweg
Zilvervos
Vereen ig ingsgebouw
Huize Boschzigt
kerk Julianalaan
kerk Soestdijkseweg
kerk Julianalaan
school Leijenseweg
wijkgebouw Parklaan
Woudkapel, 3 groepen
N.H. kerk De Bilt
Zuiderkapel
De Bilt en Bilthoven
o.m. Julianaschool
17 jaar en ouder
'Ons Clubhuis'
'Ons Clubhuis'

Kring Bilthoven
vervaardigt kleding

De Biltse Grift

juni 2002

'Een zeer geslaagde groep van de gecostumeerde optocht te Bilthoven ' (1933))

voor het doel bijeen te brengen. In 1923
werd een groot tuinfeest bij hotel De Leyen
Van de oudste organisatie op het gebied
gegeven. Met de opbrengst van de
van de kunst kennen we slechts één
activiteiten en giften kocht men
vermelding uit de krant. Het is de
kunstwerken van de behoeftige
commissie Musis Sacrum die op vrijdag 22
kunstenaars en organiseerde men in 1924
maart 1918 haar zesde bijeenkomst
een tentoonstelling in het gebouw
organiseert. De directeur van het Rijks
voorheen 'Begeer' te Utrecht.
Prentenkabinet zal een spreekbeurt houden
Waarschijnlijk is de organisatie kort na
over het onderwerp: "De lijn als element
1924 opgeheven.
van het kunstwerk".
De Kunstkring Bilthoven werd vanaf 1931
De Kunstgroep Bilthoven werd in 1922
in de adresboeken opgenomen. Dit was
opgericht om kunstenaars te ondersteunen
niet zozeer een organisatie van kunstenaars
die door de
maar vooral van
economische
kunstliefhebbers.
crisis in
Er werden
He» Bestuur van de Kunstgroep Bilthoven heeft Mevrouw
'hoogen nood' M. BARTELS—DORPER, alt-zangeres, bereid bevonden op
avonden
verkeerden.
a.s. Dinsdag 13 Maart, 's avoads gm 8 uur, ia 't Blauwe Huis, Beetsiaan, georganiseerd
De eerste paar liederen te zingen van Schubert, Fauré, de Bussy, Doret en Mahler. met literatuur,
De Heer PAUL POMPE zal deze liederen begeleiden en op veler
jaar werd villa verzoek zal deze jonge pianist, behalve werken van Chopin, Rachmanioff poëzie, zang en
en Liszt, ook eenige eigen composities ten gehoore brengei;.
Het Blauwe
Toegangskaarten à f 1.— bij NOÉ's Boekhandel, de dames MONTÉ en toneel. In 1933
SCHOFF en 's avonds in 't Blauwe Huis.
Huis aan de
werd het hoogste
Ten Katelaan
aantal van 215
gehuurd voor
Het Bestuur van de „Stichting Kunstgroep Bilthoven" deelt mede, leden bereikt, in
1934 zakte dit
activiteiten.
dat het wegens 't ontruimen van 't Blauwe Huis,
Met het
aantal al weer tot
enkele kunstvoorwerpen, alsook haar inventaris,
bestaande uit: kostbare tapijten, traplooper, gordijnen, stoeien, tafeltjes, 150. Het vertrek
organiseren
electrische- en andere ornamenten, aardewerk enz.
van voorzitter
van concerten,
zal verkoopen, op 14 Maart,
Lautenslager in
avonden over
's avonds van 8—10 uur.
middeleeuwse MF"
.Te bezichtigen dien dag tusschen 3 en 5 uur.
Mi 1936 betekende
een behoorlijke
kunst,
aanslag op de organisatie en in 1938 werd
zangbijeenkomsten en
de kring ontbonden.
poppenkastvertoningen werd getracht geld
KUNST

„Stichting Kunstgroep Bilthoven".
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In 1934 werd de Teken- en Schilderclub
Gilde Bilthoven opgericht met als doel 'het
dienen en bevorderen van de beeldende
kunst in de ruimste zin'. Begonnen werd
met vier 'werkende leden' (kunstenaars)
die tekenden 'naar levend model'. Door
medewerking van bereidwillige
kunstliefhebbers kreeg men de beschikking
over een grotere lokaliteit waarna het
aantal werkende leden opgevoerd werd tot
het maximum van twaalf in 1937. Naast
werkende leden bestond het gilde uit
donateurs. Daar
was uiteraard geen
maximum aan
verbonden. We
lezen voorts over
plannen voor een
tentoonstelling,
maar hebben geen
aanwijzing
gevonden dat deze
ook gerealiseerd
is.

adresboekjes. Die hele periode was het
penningmeesterschap in handen van D.
Koome, die aan de Looydijk een koffiehuis
dreef. Het is niet ondenkbaar dat aan de tap
de meeste loten werden verkocht.
ORANJEFEESTEN

Op 6 september 1898 werd prinses
Wilhelmina ingehuldigd tot koningin. Door
de gemeente werd een
gelegenheidscommissie opgericht met de
lange naam Commissie tot de feestviering
ter herdenking van
de inhuldiging van
Hare Majesteit de
Koningin. Er werd
in en rond het dorp
een groot feest
georganiseerd en op
31 augustus werd in
de Wilhelminalaan
een
Wilhelminaboom
geplant.
De
LEESCLUB
Oranjevereeniging
Van 1909 tot 1915
De Bilt werd
is in het adresboek
opgericht met het
het
doel 'om de
Leesgezelschap
gehechtheid aan en
opgenomen, vanaf
de belangstelling in
1916 gewijzigd in
het Koninklijk Huis
Leesgezelschap
bij de inwoners der
Elk wat Wils.
gemeente levendig
Lange tijd was de
te houden'. De
heer J.S. Göbel
huidige
voorzitter. De
Oranj e vereniging
onderwijzer E. van
beschouwt het
Op luisterrijke wijze hetft de Bût 29 Äug. het
KonmgiamZoest vervulde de
kroningsfeest in
feest gevierd. Nagenoeg de geheele bevolking heeft eman
rol van secretaris1898 als startpunt
deelgenomen. Tijdens de volksspeka namen tmdeze aardige
kiek Vtin hei ringsteken met
ktaiw&gem,
penningmeester.
van
haar activiteiten.
5
je steekt raak.
Het gezelschap is
De oudstbekende
waarschijnlijk als
vermelding van de
gevolg van de Eerste Wereldoorlog
naam Oranjevereeniging dateert van 1907
verdwenen.
als een subsidieverzoek bij de gemeente
wordt ingediend. Het verzoek werd
LOTERIJ
afgewezen. De gemeenteraad voelde
sympathie voor het streven van de
Van 1909 tot 1921 staat de
vereniging maar was tevens van oordeel
Loterijvereeniging Fortuna in de
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dat het verlenen van subsidie aan
dergelijke verenigingen het particulier
initiatief zou doden. Het accent lag in de
beginjaren vooral bij het organiseren van
een ontspanningsdag voor scholieren. In
1909 was oud-burgemeester De With
ere voorzitter. Het jaar 1913 was voor de
Oranjevereeniging een bijzonder jaar.
Geholpen door de Feestcommissie tot
viering van 100 jaar onafhankelijkheid
werd een feest georganiseerd om te
herdenken dat een eeuw eerder de
bezetting van ons land door de Fransen
eindigde. Met erepoorten, illuminaties,
volksspelen, een kermis en een historische
optocht werd op 27 en 28 augustus zo'n
groot feest gehouden, dat dit tot op de dag
van vandaag nimmer werd geëvenaard.
Door de jaren heen bleef de
Oranjevereeniging jaarlijks het Oranjefeest
organiseren, regelmatig in samenwerking
met organisaties als Floralia, de Biltse
Fanfare en Zang Veredelt. Vanaf 1931
werkte een comité van de Rijvereeniging
De Stichtsche Ruiters mee aan een jaarlijks
ruiterfeest op Houdringe. Het comité kreeg
de naam Concours Hippique Vereeniging
De Bilt. In 1935 werd het plaatselijke
comité echter ontbonden en nam de
rijvereniging de organisatie weer over.
Met de groei van Bilthoven heeft de
Oranjevereeniging ook daar activiteiten
georganiseerd. In 1923 werd voor de
feesten in Bilthoven een eigen organisatie
opgericht: de Vereeniging tot Viering van
Nationale Feestdagen (WNF). Men kon er
gelijk hard tegenaan, want in dat jaar werd
het 25-jarig regeringsjubileum van
Wilhelmina gevierd. Voor 6 en 7
september was een uitgebreid
feestprogramma opgezet met
behendigheidsspelen voor kinderen,
optredens van de Biltsche Fanfare en het
Bilthovensch Dameskoor, poppenkast,
bloemencorso en vuurwerk. Een hindernis
vormde het feit dat de gemeenschapszin in
Bilthoven slecht was ontwikkeld. Vooraf
had men huis-aan-huis gecollecteerd. Toch
werd bij de meeste attracties een entree
geheven, iets wat bij de Oranjevereeniging

juni 2002

nooit was gebeurd. Hoewel met
waardering over het programma werd
gesproken kwamen er veel klachten over
deze entreeheffing. De WNF werkte bij de
programmering goed samen met de
Oranjevereeniging.
In de tweede helft van de jaren dertig was
er veel te vieren. Allereerst de verloving
van prinses Juliana met Bernhard von
Lippe-Biesterveld in 1936, hun huwelijk in
1937 en vervolgens de geboorte van de
prinsesjes Beatrix in 1938 en Irene in
1939. Het oranjegevoel werd hierdoor
versterkt en dit leidde tot de komst van
diverse 'Oranjeclubjes'. In november 1936
werd de Oranjevereniging Jodenkerkhof
opgericht als onderafdeling van de
buurtvereniging, vrijwel direct gevolgd
door de Oranjecommissie Julianalaan.
Toen in 1937 duidelijk werd dat er een
prinsje of prinsesje op komst was richtte
men het Comité Oranjewieg op. Biltse
kinderen die op dezelfde dag als prinses
Beatrix werden geboren kregen speciale
felicitaties van de Biltse notabelen en een
wiegje van het comité.
PADVINDERIJ /SCOUTING
Kort na 1900 ontstonden op initiatief van
de officier Robert Baden-Powell in
Engeland de eerste padvindersgroepen. De
eerste Nederlandse afdelingen ontstonden
in 1910. Het aantal afdelingen groeide snel
en op 9 april 1916, Tweede Paasdag,
kwamen vijftig afdelingen van de
Nederlandsche Padvinders Vereniging
(NPV) bijeen op de Biltsche hei bij de Jan
Steenlaan. Prins Hendrik had voor de
Nederlandse padvinders een vaandel
ontworpen dat door hem persoonlijk aan de
verschillende afdelingen werd uitgereikt.
Op 27 mei 1922 werd in Bilthoven een
afdeling van de NP V opgericht. Zij noemen
zich eenvoudig Vereeniging De
Nederlandsche Padvinders afdeling
Bilthoven. In latere tijd werd ook de naam
Van Medendag-De Rooijgroep gebruikt,
naar een hopman uit de jaren dertig. In de
beginjaren werd gebruik gemaakt van een

55

De Biltse Grift

juni 2002

loods, maar waar deze stond is niet bekend.
In 1928 werd de loods verkocht en een
inzamelingsactie gehouden voor de bouw
van een nieuw troephuis. De afdeling telde
toen zo'n honderd padvinders. Het duurde
echter enkele jaren alvorens in 1932 een
troephuis in het Heidepark achter de
Montessorischool in gebruik kon worden
genomen. De groep heeft het vijftigjarig
jubileum net niet gehaald. In 1971 was
men bij gebrek aan leiding gedwongen
deze padvindersgroep te liquideren. Een
scoutinggroep van de Rover Crofts nam
het troephuis over.
Meisjesgroepen waren er in Nederland
vanaf 1916, verenigd in het Nederlandsche
Meisjes Gilde, later omgedoopt tot het
Nederlandse Padvindsters Gilde. In 1924
werd een Bilthovense afdeling opgericht.
De groep bestaat nog steeds en we kennen
deze tegenwoordig onder de naam
Akotehgroep (AKOTEH, altijd klaar om te
helpen). Lange tijd was mejuffrouw E.H.
Piepers de centrale organisatrice en
hoofdleidster van de groep en namens de
Vrij heidsbond het eerste vrouwelijke
raadslid in De Bilt. In 1930 kreeg het
Meisjesgilde de beschikking over een
clubhuis op een perceel hei nabij de
Julianalaan (thans Sperwerlaan) dat op 29

november van dat jaar plechtig werd
geopend.
De groep R.K. Verkenners De Bilt werd op
2 januari 1931 opgericht en is thans bekend
onder de naam Ben Labregroep. Onder het
toeziend oog van pastoor A.P.G.
Schaepman van de St. Michaèlkerk en
onder leiding van schoolmeester Cornelis
Kersten van de Michaëlschool startte men
met een groep verkenners. In september
1934 werden de eerste welpen en twee jaar
later de eerste voortrekkers in de
organisatie opgenomen. Aanvankelijk
vonden zij huisvesting op de zolder van de
Michaëlschool, na de oorlog werd achter
de kerk een clubhuis gebouwd.
Iets later, mogelijk in 1933, ontstond de
groep R.K. Verkenners afdeling Bilthoven,
vanaf 1936 bekend onder de naam William
Doylegroep, met H. Schimmel en H.C.J.
Oomen als leiders. Eenjaar later wordt
mejuffrouw A. Overwijn vermeld als
akela, waaruit de aanwezigheid van een
groep welpen blijkt. Opmerkelijk is de
betrokkenheid van dr. W. Bronkhorst,
directeur van het sanatorium Berg en
Bosch, eerst als bestuurslid en later als
voorzitter. Ook J.B.J. Spelbrink,
aalmoezenier van Berg en Bosch, was bij
deze groep betrokken.

'De groote afdeeling van het Nederlandsen Meisjesgilde te Bilthoven, gekiekt tijdens de officiële
ingebruikneming van het nieuwe clubhuis en de belangstellende gemeentenaren. ' (1930)
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Op 16 december 1937 werd op initiatief
van het Centraal Comité voor Jeugdwerk
van de Dorpskerk een Christelijke
Padvindersgroep opgericht, de
Laurentiusgroep. Begin januari 1938 werd
de bovenverdieping van 'Ons Clubhuis' in
het voormalige gemeentehuis aan de
Dorpsstraat als troephuis in gebruik
genomen. Groepsleider en hopman voor de
verkenners S. van Egten, werkzaam bij het
KNMI, was de eerste decennia de centrale
organisator. Mejuffrouw Bliek, die aan de
Dorpsstraat tegenover 'Ons Clubhuis'
woonde, werd akela voor de welpengroep.
In 1946 werd het troephuis in het
Houdringebos gebouwd dat nog steeds in
gebruik is (hoewel herbouwd na een
brand).
Was de bovenstaande groep voor jongens,
ook voor de meisjes werd in december
1937 een groep van Christelijke signatuur
opgericht: de Groep Driehoeksmeisjes,
aangesloten bij de Nederlandse Meisjes
Clubs. Ook zij betrokken in de tweede
week van januari 1938 'Ons Clubhuis' aan
de Dorpsstraat waarbij o.m. toneelstukjes
werden opgevoerd. De groep van twaalftot zestienjarigen kwam elke
woensdagavond bijeen. Nog geen jaar later
startte mejuffrouw Roseman een groep
Streepjes (kabouters) voor acht- tot
twaalfjarige meisjes. In 1946 werd de
naam Roostergroep vastgesteld (rust op
ons symbool; trouw, eerlijkheid,
rechtvaardigheid).
SOCIËTEITEN
Sociëteiten waren sterk gericht op
gezelligheid en ontspanning. Zij
organiseerden met name in het
winterseizoen avonden met muziek en
lezingen. Wanneer de Sociëteit Het
Rooster werd opgericht is onbekend. In het
oudste adresboekje (1909) staat de
organisatie al vermeld. Vanaf 1912
hanteerde de voorzitter op de
bijeenkomsten een hamer met daarop het
wapen van De Bilt in zilver uitgevoerd.
Deze hamer was hem aangeboden door de
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dames van de leden. Of de
oorlogsomstandigheden een rol speelden
weten we niet, maar na 1916 verdwijnt de
organisatie plotseling uit de adresboekjes.
Van 1929 tot 1934 wordt Het Rooster
echter weer vermeld. De leden komen dan
op woensdag- en zaterdagavond bijeen in
hotel Poll.
De oprichting van de Bilthovense Sociëteit
De Harmonie op 8 december 1918 was een
initiatief van een driemanschap waarvan
onder anderen dr. H.W. Melchior deel
uitmaakte. Zij zaten elke zaterdagavond in
luie stoelen rond de haard van hotel De
Leyen of speelden bridge. In januari 1925
werd dit hotel door brand gedeeltelijk
onbruikbaar en volgde een zwerftocht
langs verschillende Bilthovense hotels.
Begin 1927 werd door enkele leden van De
Harmonie een NV gevormd met het doel
een fonds te vormen voor de stichting van
een gebouw waar de sociëteit onderdak
kon vinden met daarnaast een concert- en
toneelzaal voor het plaatselijke
verenigingsleven. De fondsen waren snel
vergaard en in november 1927 kon gebouw
Concordia in gebruik worden genomen. De
sociëteitsruimte met leestafel en biljart was
aanvankelijk dagelijks voor haar leden
geopend. Later, toen Concordia door steeds
meer verenigingen en activiteiten in beslag
werd genomen, beperkten de
samenkomsten zich weer tot de
zaterdagavond.
In Bilthoven was eindjaren dertig nog een
tweede sociëteit gevestigd, de Sociëteit
Vriendenkring. Zij vonden voor hun wekelijkse ontspanningsavonden een onderkomen in hotel De Bonte Koe.In 1936 blijkt
er ook een sociëteit gevestigd te zijn in
hotel Thomas aan de Dorpsstraat.
TECHNIEK
In februari 1936 werd door A.B. Pattist een
Bilthovense afdeling opgericht van de
Jeugd Luchtvaart Club. Naast het houden
van lezingen en het verspreiden van lectuur
ging de aandacht vooral uit naar het maken
van vliegtuigmodellen.
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TONEEL
In 1906 werd door H. Ramkema namens
de Toneelvereeniging het verzoek
ingediend om een lokaal van de
Tuinstraatschool te mogen gebruiken voor
haar repetities. Opmerkelijk is dat de
gemeenteraad in haar vergadering van 31
augustus 1906 afwijzend beschikte 'daar
de gymnastiekzaal niet een zaal is voor
publieke vermakelijkheden en deze
vereniging geen nut oplevert voor het
publiek'. Laten we aannemen dat het
gelukt is een andere ruimte te vinden. De
oudste drie adresboekjes, van 1909,1910
en 1911, vermelden de Toneelvereeniging
Onderling Kunstgenot. Of dit dezelfde
organisatie is als de hiervoorgenoemde
weten we niet. De naam Ramkema vinden
we niet terug bij de bestuursleden.
Vanaf 1920 gaf de R.K. Toneelvereeniging
St. Michael met enige regelmaat een
uitvoering in hotel Nas. In de adresboekjes
wordt deze club alleen in 1929 vermeld.
Vanaf 1929 speelde er ook een groep onder
de naam Ver eeniging R.K. Biltsch Toneel.
Dit was een onderafdeling van de
Werkliedenvereeniging St. Joseph en stond
onder voorzitterschap van H. J. de Kroon.
In 1936 stond zij op de planken met de
klucht "Hallo met Mars".
Op 11 september 1920 werd de Arbeiders
Toneelvereeniging Onze Strijd opgericht.
De spoorwegvakbondsman J.W. Beckers
trad op als de onvermoeibare regisseur. Het
hervormde Vereenigingsgebouw aan de
Kapelweg was bij uitstek geschikt voor
toneeluitvoeringen, maar daar mocht men
niet in. De club week daarom uit naar
minder geschikte ruimten in de hotels Poll
en Nas. De ingebruikname van Concordia
in november 1927 was dan ook een
uitkomst. Vier maanden later speelde Onze
Strijd in de prachtige toneelzaal het stuk
"De Vrijbuiter".
In de jaren dertig werden diverse
toneelverenigingen opgericht. We noemen
de Toneelclub De Echo (1934) als
onderafdeling van de gelijknamige
mondaccordeonvereniging, het R.K. Bilts
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Dilettanten Toneel (begin 1936),
Toneelclub De Eekhoorns (ongeveer
1936), de R.K. Damestoneelclub (1936),
het Bilthovens Amateur Toneel Femina
(1937) en Het Bilthovens Toneel (2 juli
1939).
Naast al deze plaatselijke verenigingen
vormden de Bilthovense bossen en
zandduinen regelmatig het decor voor
uitvoeringen van Utrechtse
toneelgezelschappen.
VROUWENORGANISATIES
De lokale vrouwenorganisaties waren
zonder uitzondering afdelingen van
landelijke organisaties. De eerste was de
Sociaal Democratische Vrouwenclub, die
op 16 januari 1919 een afdeling De Bilt /
Bilthoven kreeg met aanvankelijk 25
leden. Het jaarlijkse hoogtepunt was de
Socialistische Vrouwendag.

Ned. Ver. van Huisvrouwen
AFD. BILTHOVEN.
D O N D E R D A G 28 J A N U A R I a.s.
's namiddags 2.30 uur in
„CONCORDIA" — JAN STEENLAAN
VERTOONING FILM:

„Van Boom tot Courant"
Na de pauze: EEN NATUURFILM.
In de pauze: EXPOSITIE RED FEZ SMYRNA WOL
Introductie toegestaan.

De Nederlandsche Vereeniging van
Huisvrouwen (NWH), landelijk opgericht
in 1912, organiseerde in januari 1923 een
tentoonstelling in het Jaarbeursgebouw te
Utrecht. Dat vormde de aanleiding voor
een vijftal dames uit Bilthoven om een
Afdeling Bilthoven / De Bilt op te richten.
Op 2 februari 1923 werd in hotel Brands
de drukbezochte oprichtingsbijeenkomst
gehouden. Zo begon de 45ste afdeling van
de NWH. De afdeling organiseerde
lezingen, tentoonstellingen, demonstraties
van huishoudelijke apparaten en later ook
excursies. Naast aandacht voor hygiëne en
o.a. keukenapparaten werd in Bilthoven
ook aandacht geschonken aan het
dienstbodenvraagstuk. De afdeling vormde
aanvankelijk een tamelijk deftig
gezelschap. Dat is nu niet meer het geval.
In 1936 namen de dames het initiatief tot
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het plaatsen van de klok op de
Soestdijkseweg ter hoogte van de
Gezichtslaan. Volgend jaar bestaat de
afdeling tachtig jaar.

'Donderdag 22 Maartl928 had te Bilthoven de
officieele opening plaats van de tentoonstelling
van de Nederlandsche Vereeniging van
Huisvrouwen. Hierboven een foto van het Bestuur
van de afdeeling De Bilt - Bilthoven. '

Rond 1932 verkregen zowel Bilthoven als
De Bilt een afdeling van de R.K.
Vrouwenbond. Naast
gezelligheidsactiviteiten besprak men
serieuze zaken als 'huwelijksleven',
'opvoeding der kinderen', 'voorlichting der
kinderen' en 'taak der ouders in
verkeringstijd'. Verder organiseerde men
een tentoonstelling over naai- en breiwerk
en een Sinterklaasfeest voor de kinderen
der leden. De pastoor was bereid om
speciaal voor de afdeling een heilige mis
op te dragen.
In 1934 werd een afdeling De Bilt van de
Nederlandse Christelijke Vrouwenbond
opgericht, enkele jaren later gevolgd door
een afdeling Bilthoven. Ook deze bonden
boden naast gezelligheid lezingen met
serieuze thema's.
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In de jaren dertig namen de spanningen in
Europa toe en dit leidde in Bilthoven tot de
komst van twee vrouwenorganisaties. In
hotel Brands werd op 29 november 1933
een afdeling Bilthoven opgericht van de
Algemene Nederlandsche Vrouwen
Vredebond. Doel was uiteraard het
bevorderen van de vredesgedachte. Op de
oprichtingsbijeenkomst werden reeds
drieënzestig dames lid. Men hield lezingen
over thema's in verband met
'vredesopvoeding'. Ook werd een pleidooi
gehouden tegen speelgoedwapens. Het
plaatselijke comité Vrouwen Vredesgang
'36 probeerde vrouwen te stimuleren deel
te nemen aan een regelmatig te organiseren
Vredesgang om gezamenlijk te getuigen
van de wil tot vrede. Op 11 mei 1936
namen honderd vrouwen uit De Bilt en
Bilthoven deel aan een massale
Vredesgang in Amsterdam. Elke
deelneemster droeg symbolisch een witte
bloem. Deze tocht met achttienduizend
vrouwen werd zwijgend afgelegd. In veel
Europese steden werden dergelijke
bijeenkomsten georganiseerd. Ook in mei
1939 stapten vele vrouwen in Bilthoven op
de trein om deel te nemen aan een
vredesgang in Rotterdam.
Als laatste noemen we tenslotte de afdeling
De Bilt / Bilthoven van de Vrouwen
Electriciteits Vereniging, opgericht in april
1938. Deze organiseerde vooral
bijeenkomsten om vrouwen bekend te
maken met de voordelen van elektrische
apparaten.

* Bij een gongwedstrijd wordt de denktijd voor een volgende zet ingeluid door een gong. In de loop van de
wedstrijd wordt het interval tussen twee gongslagen steeds kleiner en hebben de spelers dus steeds minder tijd
om over de volgende zet na te denken, (blz 30)
** Het adres van het gebouw Kosmos is Driebergseweg 2 te Zeist (blz 33)

Naschrift. De redactie zal het op prijs stellen als een lezer kan melden wat de
afkortingen B.I.K. en A.D.V.E.N.D.O. betekend hebben (zie blz 29 en 46) en aan welk
gebouw men moet denken bij de vermelding C.C.huis (blz 34). Uw informatie wordt
graag ontvangen via de telefoonnummers 030 2200433 en / of 2286046.
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