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Inleiding 
 
 Er vonden in 2011 een aantal vermeldenswaardige gebeurtenissen en 
activiteiten plaats.  
 
Twee bijzondere leden in de bloemen gezet.  
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 april 2010 in het WVT aan de 
Talinglaan zijn enkele personen in de bloemen gezet voor hun jarenlange inzet 
voor onze vereniging. Piet Zonneveld legde zijn functie neer voor het verzorgen 
van het inpakken van de Biltse Griften gedurende heel veel jaren. Natuurlijk 
werd hij daarbij geassisteerd door zijn vrouw. Met veel lovende woorden en 
bloemen werden zij beiden bedankt. Piet sprak daarna in “bloemige“ woorden 
zijn dank voor uit. Als opvolgers hebben zich aangeboden Hetty en Maas van 
Apeldoorn.  
Bovendien namen we afscheid van het bestuurslid Hans de Groot. Na vele jaren 
gaf hij het stokje over aan voorzitter van de evenementencommissie, Marcel 
Jansen en stelde voor hem zijn functie in het bestuur ter beschikking. Hans blijft 
wel lid van de evenementencommissie. Na de opsomming van zijn activiteiten en 
verdiensten gedurende vele jaren heeft de vergadering op voordracht van het 
bestuur hem tot erelid benoemd. Naast de oorkonde ontving Hans de toezegging 
dat hij voor het leven geen contributie meer hoeft te betalen en de Biltse Grift 
om niet zal ontvangen. Zijn naam wordt toegevoegd aan de lijst van de overige 
ereleden. (zie hiervoor de website van de vereniging). 
 
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. Vijf voorstellen werden 
ingediend, waarvan tot teleurstelling slechts twee werden gehonoreerd. Een 
gezamenlijke tentoonstelling en een te houden symposium worden voorbereid. 
De evenementencommissie is op dit vlak én voor de tentoonstelling in 2012, het 
jaar waarin we zelf het 4e lustrum van onze vereniging vieren, zeer actief 
geweest. 
 
Benoeming van nieuwe penningmeester, Jan Jaap Oskam.  
De Stichting 900 jaar De Bilt, opgericht door de gemeente om het jubileumjaar 
2013 te organiseren, ontbeerde een penningmeester en Jan Pieter Stam, 
tussentijds afgetreden, bood zijn diensten aan. Het bestuur vond spoedig Jan 
Jaap Oskam bereid tussentijds hem op te volgen, reeds vóór zijn benoeming de 
werkzaamheden over te nemen en tijdens de Algemene Ledenvergadering 
benoemd te willen worden. Tijdens de ALV van 2011 werd hij met applaus 
welkom geheten en benoemd tot penningmeester. 
 
Nieuw werkadres: de Kometenlaan 399 a. 
De gebruikers van de ruimten van de D‘ Oude School, de documentatiegroep, de 
onderzoeksgroep en het bestuur, vonden het noodzakelijk naar aanvullende 
werkruimte om te zien. Steeds meer wordt er gebruik gemaakt van digitalisering 
van belangrijke documenten, papier en foto’s. Ook wordt soms materiaal 
ondergebracht in het Regionaal Historisch Archief te Breukelen. De noodzaak van 
aanvullende werkruimte werd sterk gevoeld. De werkruimte, de zolderruimte, 
was te klein, beperkt, te warm in de zomer, onpraktisch, onveilig (brand en 
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toegang), beperkt toegankelijk en voor opslag te vochtig. Na een zoektocht langs 
vele locaties kwam de locatie Kometenlaan 399 a, eigendom van de 
Woningbouwvereniging SSW te De Bilt in beeld. De SSW en de gemeente De Bilt 
waren bereid voor drie jaar de kale huur te subsidiëren. Tijdens de ALV werd op 
voorstel van het bestuur besloten op deze mogelijkheid in te gaan. Veel werk 
werd verzet door vele vrijwilligers om de aankleding van het pand en de 
verhuizing mogelijk te maken.  
 

 
 
Foto: Henk van de Bunt 
 
 

Op 21 september van dit jaar verrichtten Wethouder, B. Kamminga, en de 
directeur van de SSW, A. van Zijl, (zie bovenstaande foto) de officiële 
openingshandeling. 
 
 
Burgerinitiatief: Behoud de stationschefwoning 
Het lid van onze vereniging, Fred Meijer, ook actief bij de Beeldbank, had in het 
voorjaar het initiatief genomen om handtekeningen te verzamelen van personen, 
die tegen de sloop van de stationschefwoning waren. In het kader van de 
vernieuwing van het stationsgebied was de woning in de planvorming 
weggelaten. Het station en de stationschefwoning horen bij elkaar en daarom 
heen is Bilthoven ontstaan. Al spoedig had Fred Meijer meer dan 1000 
handtekeningen opgehaald en verzocht het bestuur van de vereniging een 
zogenaamd Burgerinitiatief te ontplooien. 
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Foto: Marcel Jansen 

 
Met nog eens ruim 100 verifieerbare handtekeningen werd het Burgerinitiatief 
“behoud de Stationschefwoning” op 24 november 2011 aan de burgemeester, de 
heer A.J. Gerritsen, overhandigd. Op 22 december 2011 werd het initiatief in de 
gemeenteraad behandeld en om procedurele redenen “ongeldig” verklaard. De 
burgemeester en de betreffende wethouder, de heer Ditewig, vonden het een 
sympathiek initiatief. Dat gold ook voor de gemeenteraad. De Christen Unie en 
D66 hadden het initiatief tot een motie “onderzoek het behoud” genomen en de 
motie werd bijna unaniem aangenomen. Daarop gaf wethouder Ditewig de 
opdracht tot het onderzoek, waarvan het resultaat binnen 3 maanden weer aan 
de Raad van de gemeente De Bilt voor zal moeten liggen.  
 

 Foto: Henk van de Bunt 
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Aantal leden.  
We sloten het jaar 2010 af met ca 585 leden. 
 
 
Evenementencommissie  
 
De organisatie van de evenementen was in handen van Ellen Drees, Hans de 
Groot en Marcel Jansen. Tijdens de evenementen werd spontaan assistentie 
verleend vanuit de andere werkgroepen, waarvoor dank.  
Het eerste evenement van 2011 was het organiseren van de Vrijwilligersavond 
op 13 januari. Als locatie daarvoor werd gekozen voor de Woudkapel aan de 
Beethovenlaan in Bilthoven. Een zeer bijzondere locatie, waarover de heer Otto 
Tissing, archivaris van de Woudkapel, tijdens de rondleiding veel wist te 
vertellen. Een aangename bijeenkomst, waarbij de catering door onze eigen 
vrijwilligers werd verzorgd. 
 

 
 

Foto: Marcel Jansen 

 
In aansluiting op de Algemene Ledenvergadering op 13 april werd een lezing 
georganiseerd door Mevr. Dr. C.J.C. Broer. Zij vertelde een boeiend verhaal over 
de Paulusabdij in Utrecht, het klooster Oostbroek en het Vrouwenklooster. Mevr. 
Broer bood na afloop de aanwezigen gelegenheid om haar net verschenen boek 
“Monniken in het moeras” tegen een voorintekenprijs aan te schaffen. 
Op 20 april was er een avond voor nieuwe bewoners in de Bilt in Jagtlust Hier 
stonden wij met een kraam voor informatie over onze vereniging. Op de Open 
Monumentendag op 10 september was de Oude School geopend voor 
belangstellenden. Er ware talloze bezoekers die daarvan gebruikt maakten. 
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Na langdurige riolering- en herbestratingsactiviteiten werd op 24 september de 
Dorpsstraat heropend. In de Oude School werd een uit de jaren dertig daterende 
film vertoond en buiten onder een parasol was een kleine foto-expositie te 
bezichtigen met oude beelden van de Dorpsstraat. 
Het Landgoed Oostbroek was op 1 oktober het toneel voor een rondleiding. 
Toelichting werd gegeven door Ellen Drees en de boswachter van het Utrechts 
Landschap Joris Hellevoort. Het was een mooie zonnige en interessante 
wandeling voor de ruim twintig deelnemers. 
 

 
 

Foto: Marcel Jansen 

 
Op 17 november vertelde Dr. D.A. Berents in zijn lezing over “Geschiedenis in 
moppen en misverstanden”.  
In december werd onze commissie uitgebreid met Koos Koenen. 
 
Met het oog op onze lustrumtentoonstelling in 2012 en een tentoonstelling t.g.v. 
het 900-jarig bestaan van De Bilt in 2013 werd besloten in 2011 geen 
tentoonstelling op te zetten. 
 
 
Onderzoekscommissie 
 
De Onderzoeksgroep bestaat uit de volgende leden: Ellen Drees, Lies Haan, Jan 
van den Heuvel, Jo Neus, Ton Ockhuijsen en Wilma Storimans.  
Wij betreuren het verlies van Ernst Strubbe, die in november van het verslagjaar 
plotseling overleed.  
Ellen Drees en Lies Haan werkten wederom mee aan het project van Landschap 
Erfgoed Utrecht betreffende de invloed van de infrastructuur op de ontwikkeling 
van dorpen en steden. Ook Fred Meijer droeg hieraan bij. 
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In 2012 zal een en ander in de publiciteit worden gebracht.  
Ellen Drees en Lies Haan hebben bijdragen geleverd aan de Utrechtse canons. 
Naar aanleiding van deze ontwikkelingen bereidt Lies Haan een ontwerp van een 
Biltse canon voor, dat in de groep wordt besproken en t.z.t. in bredere kring aan 
de orde zal worden gesteld.  
De verhuizing van de documentatie naar de “Noordpool” leidde tot een 
aanzienlijke verbetering van de toegankelijkheid van ons archief. De 
computerisering zal daarbij extra ondersteuning bieden, doch vereist nog de 
nodige voorbereidingen voordat geïnteresseerden hiervan zelfstandig gebruik 
kunnen gaan maken. 
De Onderzoeksgroep komt eenmaal per zes weken bijeen, waarbij de leden 
informatie uitwisselen betreffende hun activiteiten en de vragen behandelen, die 
van de zijde van het bestuur of anderen aan hen worden voorgelegd.  
 
 
 
 
De Biltse Grift 
 
De redactie van de Biltse Grift bestaat uit Steven Hagers, Frieda Heykoop, Sietse 
Hamstra, Loes Meijer-Ott en Corry van der Hoeven. Een rode draad dat door de alle vier 
nummers van 2011 liep, was de serie van Wim Krommenhoek over de kerkhoven 
van De Bilt en Bilthoven en de bijzondere mensen die daar begraven liggen. De 
serie is nu afgesloten. Tevens is in de twintigste jaargang begonnen met een 
serie over literatuur waarin onze gemeente een rol speelt. Dat kan variëren van 
een bijrolletje tot een hoofdrol. Ook verscheen er een miniserie over de 
Woudkapel van de hand van Otto Tissing, een artikel over de Ierse connectie bij 
stichting van de abdij van Oostbroek door Gert Landman en over de 
vrijmetselarij in de gemeente van de hand van Jan Prins. Ten slotte is in het 
decembernummer een langlopende serie begonnen met een publicatie uit de 
dagboeken die mevrouw Van Bodegraven tijdens de Tweede Wereldoorlog 
bijhield. 
Het inpakken en distribueren van De Biltse Grift is in de vaardige handen van 
Hetty van Apeldoorn. Ook konden we dit jaar wederom profiteren van de hulp 
van Ard Barendsen bij deze activiteit. 
Over de hoeveelheid kopij had de redactie ook dit jaar niet te klagen. Nog steeds 
krijgt de redactie regelmatig hoogwaardige kopij aangeboden. 
De waardige manier om het jubileumjaar 2012 – het twintigjarig bestaan van de 
Historische Kring – te markeren, waarover de redactie in 2010 al over nadacht, 
heeft geresulteerd in een nieuw ontwerp voor De Biltse Grift, gemaakt door 
studenten van het Grafisch Lyceum in Utrecht, dat met het maartnummer van 
2012 van start zal gegaan. 
 
 
 
 
 
Webcommissie  
 
De Webcommissie bestaat uit Rob Herber, Lies Haan-Beerends, Frans Hoogeweg 
en Ton Ockhuijsen. 
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Het onderdeel Bebouwing van de website, dat in 2010 na 9 jaar werk is 
afgerond, is in 2010 en 2011 volledige gerestaureerd. 
 

 
 
De Werkplaats in 1964 
 
 

Bij De Biltse Grift werden doorzoekbare pdf-bestanden van de jaargangen van 
2001 tot en met 2008 op de website gezet (zie Digitalisering). 
Er werden vele foto’s en een filmpje bij het nieuwe onderdeel Plannen Centrum 
geplaatst. Aan het eind van het jaar werd in blogvorm aandacht gegeven van het 
initiatief om sloop van de stationschefwoning te voorkomen. 
Bij het nieuwe onderdeel Stem van Vroeger zijn een aantal verhalen opgenomen 
die karakteristiek zijn voor De Bilt of Bilthoven. 
Bij Oude Akten zijn een Kroniek van Henrica van Erp en foto’s van handschriften 
van de Sint Laurensbibliotheek opgenomen. 
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 Foto: Rob Herber 

 
 
 
De vormgeving die in 2000 bedacht is, behoeft vernieuwing. Er zijn nieuwe 
technieken die de website een aantrekkelijker aanzien geven, mogelijk. In 2011 
is de vormgeving al iets veranderd. Leerlingen van het Grafisch Lyceum in 
Utrecht zijn sinds november 2011 bezig met een ingrijpende verandering van de 
vormgeving. 
De website telde gemiddeld over het jaar 117 bezoekers per dag; dat is per dag 
28 meer dan 2010. Het bezoek vertoond dus nog steeds een stijgende lijn: in 
december waren er 138 bezoeken per dag. De meest bekeken onderdelen 
waren: Ontstaan/Ontstaan 1940, Bodemonderzoek/Geologie/Nederland, 
Ontstaan, Bodemonderzoek/Bodemkunde/Regionale en Oude Films. Gemiddeld 
werd ongeveer 2 min 41 s gekeken met 362 bezoeken van meer dan één uur. De 
website werd buiten Nederland goed bekeken in de Verenigde Staten (20853 
pagina’s, in 2010: 9.287), Duitsland (2169 pagina’s, in 2010: 1.491), Frankrijk 
(1937 pagina’s, in 2010: 964), Japan (898 pagina’s, in 2010: 413). 
 
 
Digitalisering 
 
De commissie bestaat uit Fred Meijer, Frans Hoogeweg, Frans Sellies, Jan van 
den Heuvel, Ton Ockhuijsen, Loes Meijer, Kees van Harselaar en Rob Herber. 
Het jaar 2011 stond in het teken van de verhuizing van de Oude School naar 
gebouw de Noordpool. Aanleg van een telefoonlijn en ADSL-lijn had nogal wat 
voeten in aarde. Er werd een tweede desktopcomputer (bureaucomputer) 
aangeschaft speciaal voor de Beeldbank. Tevens werd om grote formaten zoals 
kaarten te kunnen scannen een A3 scanner gekocht. De aanschaf van de scanner 
werd mogelijk gemaakt door een subsidie van Gilde De Bilt. Een opslagmedium 
(network-attached storage, NAS) zorgt als voorziening voor de back-up. Voor al 
deze apparaten zijn twee computertafels en bureaustoelen aangeschaft. De 
installatie van de apparaten en installatie van software voor beeldbewerking, 
beeldopslag en kantoorpakketten vergde enige weken. 
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Ton Ockhuijsen stelde een diascanner beschikbaar; Marga Verschoor en Rob 
Herber een diaprojector en een 8 mm-filmprojector. 
Er is nu een systeem, waarbij één computer speciaal voor de Beeldbank 
gereserveerd is, waarbij alle bewerkingen met Adobe Photoshop, Adobe Acrobat 
en ACDSee op deze computer plaatsvinden. De ACDSee-bestanden van de 
Beeldbankcomputer worden omgezet in pdf-bestanden en deze bestanden 
worden op de tweede computer voor de gebruikers van de Beeldbank ter 
beschikking gesteld. 
Doordat de Noordpool elke dag toegankelijk is, kan niet alleen op de twee 
computers tegelijk gewerkt worden, maar ook op dagen naar keuze. De Oude 
School was alleen voor de Historische Kring op donderdagmorgen en meestal op 
zaterdag toegankelijk (zie Jaarverslag 2010). Er is naast de desktops een 
notebook aanwezig voor eenvoudig kantoorwerk, zoals tekstverwerking, 
spreadsheet en presentatie. 
In 2012 werd het werk aan de digitalisering van De Biltse Grift voortgezet. Alle 
jaargangen van 1992 tot en met 2008 staan nu als pdf-bestand op de website en 
zijn doorzoekbaar gemaakt. De laatste jaargangen werden door SABINE 
gedigitaliseerd (zie Jaarverslag 2010). 
Herfst 2011 werden de eerste ruim 300 Beeldbankbestanden ter beschikking 
gesteld. De bestanden betreffen vooral Berg en Bosch en het KNMI en bevatten 
naast het beeld, een omschrijving van wat er te zien is. 
Eind 2011 werd besloten de BiDoc en Digitalisering samen te voegen. 
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Samenstelling Bestuur: 
 
 
Leo van Vlodorp, voorzitter 
Marga Verschoor, secretaris 
Steven Hagers, hoofdredacteur De Biltse Grift 
Rob Herber, website en digitalisering 
Marcel Jansen, evenementen 
Jan Jaap Oskam, penningmeester 
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