
                
 

  Historische Kring D’ Oude School 
 

Jaarverslag 2010 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



HK Jaarverslag 2010 Pagina 2 
 

 
 
 
 
 
Inleiding 
 
Erelid benoeming. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7 april 2010  hebben we twee personen 
tot ereleden van onze vereniging kunnen benoemen. Voor hun jarenlange inzet voor onze vereniging 
en hun verdiensten heeft de vergadering op voordracht van het bestuur tot erelid benoemd de heren 
F. (Frans) Nas en A.(Ard) Barendsen. Naast een oorkonde ontvingen Frans en Ard de toezegging dat 
ze voor het leven geen contributie meer hoefden te betalen en de Biltse Grift om niet zouden 
ontvangen. Hun namen worden toegevoegd aan de lijst van de overige ereleden. (zie hiervoor de 
website van de vereniging). 
 
Nieuwe folder. Tijdens deze vergadering ook kon de vernieuwde c.q. nieuwe folder van de 
Historische Kring D’Oude School worden gepresenteerd en uitgereikt. Pieter Burggraaf heeft hem 
ontworpen. Hem werd daarvoor dankgezegd. 
 
Bezoek aan Coesfeld 
In april bezochten een aantal leden van het bestuur de Heimatverein Coesfeld.  
We werden in de tuin van de Pulverturm ontvangen door vijf leden van het bestuur: Josef Vennes 
(voorzitter), Edith Eckert, Torsten Peckedrath,  Bernd Borgert en Ewald Stegeman. We hebben een 
aardige wandeling gemaakt langs de oude stadspromenade en ook is ons de binnenstad van Coesfeld 
getoond. Er zijn,zoals in de meeste Duitse steden, niet  veel historische gebouwen, maar in Coesfeld 
waren er wel mooi gerestaureerde panden.  
Vervolgens hebben we de Pulverturm bezichtigd, met in de kelder Omas Waschküche. 
De Coesfelders zijn uitgenodigd voor een tegenbezoek bij ons 20 jarig jubileum in 2012. 
 
Film van de Kwinkelier. Er gaat in Bilthoven heel wat op de schop. Rond het stationsgebied, het 
Emmaplein en de Kwinkelier. Leden van onze vereniging maken foto’s van het bestaande en de 
toekomst. Zij bewaren de geschiedenis voor de ons nageslacht. Zo maakte Stefan Godijn samen met 
zijn vrouw en vrienden als filmsterren een film van de nu nog bestaande situatie van de winkels in de 
Kwinkelier. Het resultaat heeft hij op zaterdag, 18 december 2010, in de D’ Oude School getoond aan 
een aantal leden van onze vereniging. Met een applaus werd de film aan het archiefmateriaal 
toegevoegd. Dank Stefan! 
 
Historische verenigingen van Maartensdijk en De Bilt. Tijdens het verenigingsjaar is er meermaals 
contact geweest tussen de besturen van de historische verenigingen van Maartensdijk en De Bilt. Zij 
hebben samen bezien wat de inbreng zou moeten en kunnen zijn in het jubileumjaar 2013; het jaar 
waarin De Bilt het 900-jarig bestaan zal vieren. In de Kleine Grift van maart treft U aan wat de 
plannen zijn.  
 
Tussentijds aftreden van penningmeester, Jan Pieter Stam  De Stichting 900 jaar De Bilt, opgericht 
door de gemeente om het jubileumjaar 2013 te organiseren, ontbeerde een penningmeester. Jan 
Pieter Stam bood zijn diensten aan en al spoedig bleek dat de hoeveelheid werk van die stichting niet 
meer te combineren was met het werk voor onze vereniging. Hij stelde zijn functie tussentijds ter 
beschikking en uw bestuur kon op zoek naar een geschikte opvolger. Daarin slaagde het bestuur al 
snel tot tevredenheid. De kandidaat zal zich tijdens de ALV van 2011 presenteren. 
 
Aantal leden. We sloten het jaar 2010 af met ca 590 leden. 
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Documentatiegroep 
 
De documentatiegroep bestond in 2010 uit Thea de Graaf, Lies Haan, Jan van den Heuvel, Fred 
Meijer en Ton Ockhuijsen.  
Nieuw uitgekomen boeken over De Bilt en Bilthoven werden aangeschaft en aan de bibliotheek 
toegevoegd. Sommige boeken werden geschonken. Ook relevante tijdschriften werden in de 
bibliotheek opgenomen. Zoals vorig jaar reeds gemeld, beperken de activiteiten met betrekking tot 
krantenknipsels zich tot het conserveren en aanvullen van het bestaande knipselarchief. Sinds kort 
zijn de voor ons belangrijke bladen – met name Biltsche Courant en De Vierklank – immers in digitale 
vorm beschikbaar op het internet. Wie nog over kranten of knipsels beschikt van de jaren vóór 2007 
kan ons daarmee een groot plezier doen. 
Al in 2008 is een aanvang gemaakt met het ompakken van de dossiers in nieuwe, professionele 
archiefdozen. Waar mogelijk werd de toegankelijkheid van het archiefmateriaal verbeterd. Dit karwei 
is inmiddels nagenoeg afgerond. 
 
Ook in het verslagjaar werden we verrijkt met enige giften.  
Enkele voorbeelden :  
Het archief van sportvereniging F.A.K. kwam in ons bezit. 
Luchtopnamen van De Bilt / Vollenhoven gemaakt door Henk de Jong. 
Een catalogus van Blas & Groenewegen uit 1911. 
Een bijzondere buitenmaatse foto van een Nederlands regiment anno 1939 kon dankzij de 
specialistische vaardigheden van de heer Rob Moget gescand worden. 
 
Wij konden weer talrijke particulieren en enige instellingen van dienst zijn naar aanleiding van hun 
verzoeken om foto’s en andere informatie. Het blijkt, dat de toenemende populariteit van onze 
website de groei van het aantal vragen bevordert. Vragen kwamen o.m. van auteurs, RTV Utrecht, 
Stichting Bloeyendael Utrecht en actiegroep Tuindorp. 
 
 
Onderzoekscommissie 
 
De Onderzoeksgroep telt zeven leden : Ellen Drees, Lies Haan, Jan van den Heuvel, Leo Janssen, Jo 
Neus, Wilma Storimans en Ernst Strubbe. Kees Van Kuilenburg is onlangs uitgetreden. 
De groep was ook in 2010 vertegenwoordigd in een project van Landschap Erfgoed Utrecht 
betreffende de invloed van de infrastructuur op de ontwikkeling van de dorpen/steden. Daaraan 
doen Lies Haan, Ellen Drees en Fred Meijer mee. Lies en Fred werken aan een gezamenlijk project 
betreffende Bilthoven, Bosch en Duin, Huis ter Heide en Den Dolder, welk project zal leiden tot een 
publicatie. Ellen buigt zich over de Utrechtseweg, niet alleen het Biltse gedeelte maar ook dat deel 
dat tot de gemeente Zeist behoort. 
Jo Neus en Wilma Storimans  hebben hun werkzaamheden aan het boek over de Horeca voltooid. De 
daadwerkelijke uitgave wacht nog op kwesties als : lay-out en overleg met de sponsor over de 
financiering. 
Lies Haan is namens de kring opgenomen in de gemeentelijke straatnamencommissie, waar onder 
meer het bedrijventerrein Larenstein en Park Bloeyendaal aan de orde komen.  
Ellen Drees en Lies Haan volgen de provinciale activiteiten m.b.t. de Utrechtse Canons. Zij hebben 
gegevens betreffende De Bilt aangeleverd.  
Eenmaal per zes weken komt de onderzoeksgroep bijeen, waarbij men elkaar onderling steunt bij de 
persoonlijke activiteiten van de leden. Daarnaast komen vragen aan de orde, die van de zijde van het 
bestuur worden gesteld, bijvoorbeeld de plannen inzake de viering van 900 jaar De Bilt in 2013, 
alsmede vragen vanuit de Documentatiegroep en de website. 
Voorts verzorgt de groep de bemensing van de maandelijkse openstelling van de Oude School. 
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Evenementen 
 
Frans Nas, beëindigde na vele jaren betrokken te zijn geweest bij de organisatie van evenementen, 
zijn activiteiten in deze werkgroep.  Als versterking mochten wij Marcel Jansen begroeten. De 
werkgroep bestaat thans uit Ellen Drees, Marcel Jansen en Hans de Groot. Veel ondersteuning 
kregen wij vanuit de andere werkgroepen. 
 
Tentoonstelling: 
Als onderwerp voor de jaarlijkse tentoonstelling in WVT  op 17/18 april werd gekozen voor “De Bilt-
Bilthoven na 1945”. Een interessante maar ook moeilijke periode om in beeld te brengen. Enerzijds 
wat het beeldmateriaal betrof, anderzijds de wijze van opbouw van de tentoonstelling. De keus viel 
op de presentatie op ooghoogte van glaslijsten met beelden en teksten op verticaal opgestelde 
panelen. De bezoekers bleken deze presentatievorm erg te waarderen. Veel belangstelling was er 
voor de panelen met foto’s van in deze periode verdwenen gebouwen. Rens Kersten verzorgde de 
opening op een zeer ontspannen en humoristische wijze. 
In vervolg op de opgedane ervaring tijdens de ADO-tentoonstelling van 2010 was er weer een 
filmzaal ingericht met oude films over de Motorclub De Meteoor, bouwactiviteiten t.b.v. de fa Godart 
en de reconstructie  in de jaren zestig van de Hessenweg. Vooral de laatste film trok veel 
belangstelling. 
De prijsvraag “Wat is uw hoogte- of dieptepunt ?” werd gewonnen door Mevr. M. Enkelaar uit 
Bilthoven. 
De organisatoren van deze tentoonstelling Ellen Drees, Hans de Groot, Marcel Jansen en Fred Meijer 
waren zeer tevreden met tussen de 200 en 250 bezoekers. 
Vrijetijdsmarkt: 
Wij waren ook weer aanwezig met een stand op de Vrijetijdsmarkt op 4 september. Speciale 
aandacht werd gegeven aan de IVN-wandeling op 20 september 2010 en via enkele panelen werd 
een zicht gegeven op het onderwerp “Toen en Nu”, een van de onderwerpen voor toekomstige 
tentoonstellingen. 
 
Open Monumentendag: 
Tijdens de Open Monumentendag was de Oude School open. Mede als gevolg van de markt op het 
terrein van de Dorpskerk kwamen er zo’n 250 bezoekers even binnen kijken. Vijf vrijwilligers stonden 
voor hen paraat.  
Fred Meijer verzorgde een goed opgebouwde stand in het Van Boetzelaer-park 
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Bezoekers kijken naar binnen op de Open Monumentendag in de Oude School. 
 
 
Lezing en rondleiding:  
Op 21 oktober hield Douwe Tijsma in een lezing over de Hollandse Waterlinie. Een interessant 
onderwerp blijkens de praktisch volle Vijverzaal in WVT. 
In vervolg op deze lezing verzorgde Douwe op 23 oktober een rondleiding over het Fort Ruigenhoek. 
Ondanks het slechte weer namen toch ca. vijftien bezoekers deel aan deze uitgebreide rondleiding. 
 
 
Webcommissie 
 
In oktober nam Ellen Drees afscheid van de Webcommissie. Twee nieuwe leden traden toe, Frans 
Hoogeweg en Ton Ockhuijsen. De commissie telt verder nog Lies Haan en Rob Herber als leden. 
In 2010 werd het onderdeel Bebouwing na 9 jaar werk afgerond. Dit onderdeel behoeft echter 
restauratie, omdat inmiddels scholen zijn gesloten, bestemmingen zijn veranderd en dergelijke. Hier 
werd onmiddellijk mee aangevangen en de verwachting is, dat de restauratie in 2011 afgerond zal  
zijn.  
 
 

 
Deze ansichtkaart  van 1900 met tekst Sterretoren de Bildt n/b Utrecht  staat op  de website bij het 
onderdeel Bebouwing. De tekst  van  dit onderdeel is in 2010 gewijzigd. 
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De filmfragmenten op het onderdeel Oude Films werden in streaming video omgezet, zodat de films 
niet meer gedownload behoeven te worden. Verder werden enkele nieuwe filmfragmenten 
geplaatst, namelijk de verhuizing van het bedrijf Godart en de sluiting van de markt in de Dorpsstraat 
in 1997. Bij De Biltse Grift werden doorzoekbare pdf-bestanden van de jaargangen tot en met 2000 
op de website gezet (zie Digitalisering). Bij het onderdeel Bodemonderzoek werd een hoogtekaart op 
de site aangemaakt. Verder werd een Sitemap aangemaakt die een overzicht geeft, wat er allemaal 
op de website staat. 
 
De website telde gemiddeld over het jaar 89 bezoekers per dag; dat is per dag 14 meer dan 2009. Het 
bezoek vertoond dus nog steeds een stijgende lijn: in december waren er 109 bezoeken per dag. Van 
de 89 bezoekers waren ongeveer 62 nieuwe bezoekers per dag. De meest bekeken onderdelen 
waren: Bodemonderzoek/Geologie/Nederland, Ontstaan, Oude Films en 
Bodemonderzoek/Bodemkunde/Regionale. Gemiddeld werd ongeveer 2 min 47 s gekeken met 311 
bezoeken van meer dan één uur. De website werd buiten Nederland goed bekeken in de Verenigde 
Staten (9.287 pagina’s, in 2009: 10.759), Duitsland (1.491 pagina’s, in 2009: 1.327), het Verenigd 
Koninkrijk (1.230 pagina’s, in 2009: 379), Frankrijk (964 pagina’s, kwam in 2009 niet voor), Rusland 
(848 pagina’s, in 2009: 1.011), België (492 pagina’s, in 2009: 422), Japan (413 pagina’s, kwam in 2009 
niet voor), Spanje (222 pagina’s in 2008: 443) en Israel (179 pagina’s, in 2009: 371). 
De website werd uit honderden websites door lezers van het Historische Nieuwsblad voor 2010 
genomineerd voor de Geschiedenis Online prijs, samen met twee andere historische verenigingen in 
de categorie Historische Verenigingen. 
 
 
Digitalisering  
 
De commissie bestaat uit Fred Meijer, Frans Hoogeweg, Frans Sellies, Jan van den Heuvel, Ton 
Ockhuijsen en Rob Herber. 
In 2010 werd de digitalisering van De Biltse Grift voortvarend ter hand genomen. Alle nummers tot 
en met 2000 werden gescand, omgezet in een pdf-bestand en op tekst doorzoekbaar gemaakt. De 
gescande pagina’s werden per artikel gebundeld. Dit werk werd vooral door Frans Sellies en Ton 
Ockhuijsen gedaan. Daarna werden de bestanden op de website geplaatst (zie Webcommissie), 
waardoor ze in Google doorzoekbaar zijn. De recente nummers worden niet op de website gezet; pas 
die van twee jaar oud komen in daarvoor aanmerking. 
Tevens zijn de bestanden in SABINE te vinden, het Stichts Algemeen Bibliografisch Netwerk. Dit is een 
samenwerkingsproject van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, het Landschap Erfgoed Utrecht, het 
Utrechts Archief, de Bibliotheek Utrecht en BISC. Frans Sellies is medewerker van de 
Universiteitsbibliotheek en coördinator van SABINE en we prijzen ons gelukkig dat hij meedoet in 
onze Digitaliseringcommissie. 
Bij de digitalisering van de beeldcollectie werd door Jan van den Heuvel het schema voor archivering 
van foto’s aangepast. Deze indeling is zowel op de foto’s die in de mappen aanwezig zijn, als op die 
gedigitaliseerd worden, van toepassing. 
Frans Hoogeweg maakte een schema voor het computergebruik op de Oude School. Met steeds 
meer gebruikers is het zinvol een beheers- en gebruikersplan op te zetten. Verder maakte het 
bestuur een overzicht van de verschillende bevoegdheden in deze. 
Frans Hoogeweg en Fred Meijer maakten een stappenplan hoe de duizenden bestanden te hanteren 
die op de computer van de Oude School komen te staan. 
Het scannen van de bestanden verloopt zeer voorspoedig: Fred Meijer en Frans Hoogeweg hebben 
tot nu toe ongeveer 3.000 foto’s gescand. De opgeslagen bestanden worden in het programma 
ACDSee gezet en daar worden de metadata aan toegevoegd. De controle van de metadata wordt 
door Jan van den Heuvel en Ton Ockhuijsen verricht. Een probleem is dat de Historische Kring slechts 
op donderdagmorgen en op zaterdag op de Oude School terecht kan. Daardoor wordt de tijd dat met 
de computer gewerkt kan worden erg beperkt. 



Object: 86574 
Categorie: 
Adres: Prof. Bronkhorstlaan 10  Bilthoven - De Bilt
Trefwoorden: Begrafenis Z.E.H.A. Naber
Fotograaf: R.K. FotoPersbureau
Foto: Maart 1934 Berg en Bosch v/h  Ziekenhuis - Sanatoirum
Omschrijving: Fred Meijer 2010
Notities: Begrafenis van Rector A. Th. J. Naber.
Rector A. Th. J. Naber. Op zijn rijwiel door een beroerte getroffen.
Onder wel tragische omstandigheden heeft het Sanatorium Berg en Bosch te 
Bilthoven in den nacht van Donderdag op Vrijdag zijn 43--jarigen rector, den 
Zeer Eerw. Heer A. Th. J. Naber, verloren, aldus meldt de Maasbode.
Met zijn rijwiel terugkeerend van de pastorie te Bilthoven is de rector door een 
beroerte getroffen.
Vlak bij het Sanatorium, op de Gezichtslaan, vond men hem in bewusteloozen 
toestand. 
Men heeft hem het H. Oliesel nog toegediend, doch zonder bij kennis te zijn 
gekomen is hij overleden.
Bron: Het Vaderland Zaterdag 31 maart 1934. Album nr.6  1933 - 1934.
 
 Dit is een voorbeeld van een gescande afbeelding met metadata.
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De Biltse Grift 
 
 
 
In 2010 hebben er geen grote veranderingen plaatsgevonden in de redactie van De Biltse Grift. In het 
maartnummer sloten we met het derde deel een serie van Lies Haan-Beerends af over straten en 
straatnamen van weleer. In dat nummer begonnen we ook met twee nieuwe series. 
De eerste is een reeks artikelen door Wim Krommenhoek over de graven op het kerkhof van de 
Dorpskerk, thematisch geordend naar schoolmeesters, professoren enzovoort. 
De tweede serie bestond uit jeugdherinneringen aan de oorlogstijd, geschreven door verschillende 
auteurs. Uit de reacties op vooral de tweede serie, is de redactie gebleken dat hij zeer door de lezers 
op prijs werd gesteld. 
Tenslotte werd er in de negentiende jaargang plaats ingeruimd voor de jeugd. In het september- en 
decembernummer hebben leerlingen uit de tweede klas van de Werkplaats gelegenheid gekregen 
iets te schrijven over de geschiedenis van De Bilt. 
Het inpakken en distribueren van De Biltse Grift werd jarenlang verzorgd door Piet Zonneveld. Deze 
heeft echter halverwege het jaar zijn taken neergelegd. Een goede opvolger is gevonden in de 
persoon van Hetty van Apeldoorn. 
Over de hoeveelheid kopij heeft de redactie vooralsnog niet te klagen. Regelmatig wordt 
hoogwaardige kopij aangeboden. 
Intussen denkt de redactie na over een waardige manier om het jubileumjaar 2012 – het twintigjarig 
bestaan van de Historische Kring – te markeren. 
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Bestuursamenstelling: 
 
 
Leo (L.J.) van Vlodorp            voorzitter    
Marga (M.A.) Verschoor       secretaris 
Jan Pieter (J.P.) Stam             penningmeester tot 1 februari 2011 
Jan Jaap (J.J.) Oskam             penningmeester vanaf 1 februari 2011 
Hans (J.H.M.) de Groot         bestuurslid, evenementencommissie 
Rob (R.F.M.) Herber              bestuurslid, website, digitalisering 
Steven (S.J.) Hagers               hoofdredacteur Biltse Grift 

 


