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Inleiding

In het jaar 2012 bestond onze vereniging 20 jaar. Een reden om dat te vieren.

Allereerst organiseerde de Evenementencommissie in het WVT op 13 en 14 april 
een tentoonstelling met als titel  “Toen en Nu”. Vele leden en andere 
belangstellenden – in totaal meer dan 700 personen - hebben er een bezoek aan 
gebracht. Vervolgens werd de tentoonstelling - enigszins beperkt -  op andere 
plaatsen in de gemeente voortgezet. In het verslag van de Evenementen-
commissie zelf wordt de route daarvan aangegeven.

   

De Biltse Grift werd door de redactie voorzien van een nieuwe verschijnings-
vorm.  Op een enkele opmerking na wordt er met waardering over gesproken. 
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Nikky, het nichtje van Ellen 
Drees, geboren in 1992,het 
jaar van oprichting van onze 
vereniging, onthulde een schijf 
van de boom die ruim 175 jaar 
vóór het gemeentehuis 
Jagtlust heeft gestaan en 
helaas moest worden 
omgezaagd.

Deze schijf is gezaagd uit de 
boom op 8 meter hoogte en 
werd jaren lang bewaard in 
Het Nieuwe Lyceum. Gelukkig 
kon de schijf worden bewaard.



    

  

Nog enkele punten te vermelden.

Het  Burgerinitiatief: Behoud de Stationschefwoning had als resultaat dat in de 
maand juni het huis werd afgebroken en de waardevolle onderdelen werden 
opgeslagen voor eventuele herbouw. Een onderzoek naar de mogelijkheid van 
herbouw in het stationsgebied vond plaats en in de maand december werden 
vertegenwoordiger benaderd met betrekking tot het resultaat daarvan. 
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Het jubileumjaar vond een waardige 
afsluiting door de presentatie van het 
jubileumboek met als titel “De Bilt in 
Kaart gebracht”. Aan de burgemeester, 
de heer A.J. Gerritsen, werd op 20 
november het eerste exemplaar 
aangeboden.

Vele actieve leden en 
vertegenwoordigers van de historische 
verenigingen van Maartensdijk en Den 
Dolder waren tijdens deze gebeurtenis 
aanwezig. In het bijzonder te 
vermelden de voorzitter en vice-
voorzitter van de Heimatverein uit 
Coesfeld, onze partnerstad in 
Duitsland.

Steven Hagers , 
hoofdredacteur van de Biltse 
Grift en auteur en uitgever van 
het jubileumboek “De Bilt in 
Kaart gebracht”, met 
echtgenote. Naast hen de 
vertegenwoordigers van de 
Heimatverein Coesfeld Frau 
Edith Eckert-Richen , 
voorzitter, en Herr Ludger 
Harpering, plaatsvervangend 
voorzitter.



Besluiten zouden door het college van B&W en de gemeenteraad in de maand 
januari van 2013 worden genomen.

     

Foto: Marcel Jansen

Het aantal leden van onze vereniging bedroeg eind december ca. 570 leden.

Uitreiking Mathildeprijs 2012 aan Ellen Drees.

 Ellen Drees ontvangt de Mathildeprijs 2012

Vanaf 1998 reikt de gemeente De Bilt jaarlijks op 14 maart de Mathildeprijs uit. 
Aanleiding hiervoor is een oorkonde uit 1122, waarin wordt vermeld dat Keizerin 
Mathilde het gebied van De Bilt aan het klooster Oostbroek schonk. Vanaf deze 
periode begon de ontwikkeling van het land ten oosten van Utrecht. Om dit feit 
te herdenken werd in 1997 door het college van Burgemeester en Wethouders en 
de gemeenteraad de Mathildedag ingesteld en in 1998 de Mathildeprijs. 
Sindsdien wordt aan een inwoner van De Bilt de Mathildeprijs uitgereikt voor zijn 
of haar onopvallende en belangeloze inzet ten dienste van de Biltse 
gemeenschap. In 2012 werd de Mathildeprijswinnaar door burgemeester, A.J. 
Gerritsen, uitgereikt aan Ellen Drees, lid van onze vereniging en actief in de 
Onderzoeksgroep en Evenementencommissie. Haar verdiensten voor de inwoners 
van De Bilt waren opgemerkt door de autoriteiten van onze gemeente en 
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vandaar werden haar activiteiten tijdens een feestelijk gebeuren beloond met de 
Mathildeprijs.  

Evenementen commissie.

De organisatie van de evenementen was in handen van Ellen Drees, Hans de 
Groot, Koos Koenen en Marcel Jansen. Marcel Jansen vervult de functie van 
coördinator.

Het eerste evenement van 2012 was het organiseren van de vrijwilligersmiddag 
op 7 januari. Als locatie daarvoor werd gekozen voor de Zuiderkapel.
De heer Gerrit van der Kraats, vertegenwoordiger van de gemeenschap van de 
Zuiderkapel, hield er een lezing en zorgde voor een zeer informatieve 
rondleiding. Diny Voerman (geen lid) verzorgde de catering.
Aanwezig waren 24 personen van de actieve leden van de vereniging.

De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 11 april. Na de pauze gaf de heer 
Arie Noordermeer van de Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk 
Utrecht, hier een professionele en interessante lezing over. Er waren 45 personen 
(leden en niet-leden) tijdens deze lezing aanwezig.

Onze jaarlijkse tentoonstelling, met als titel deze keer “Toen en Nu” gehouden op 
14 en 15 april bij WVT is bezocht door ruim 700 personen. Uiteraard zijn we erg 
trots op dit aantal belangstellenden.
In verband met het 20-jarige bestaan van onze Kring werd deze tentoonstelling 
geopend door de 20-jarige Nikky, nichtje van Ellen Drees.
Bij deze tentoonstelling is er ook spontaan assistentie verleend vanuit de andere 
werkgroepen.
Na de tentoonstelling bij WVT was er een groot deel van het fotomateriaal 
gedurende een bepaalde tijd bij de bibliotheek te zien. Daarna is een deel te zien 
geweest bij de woongroep “Lugtensteyn”, “de Amandelboom” en in het 
restaurant “Bij de Tijd” van het verzorgingstehuis “Weltevreden”. 
Ook stond er regelmatig een publicatie van diverse foto’s in de Vierklank. 
Al met al een zeer geslaagde tentoonstelling.

Landgoeddag Eyckenstein.
Op het terrein van Eyckenstein waren we tijdens de presentatie van het landgoed 
op zaterdag 9 juni ook aanwezig.
Jammer genoeg was hier de belangstelling matig. De oorzaak was het zeer 
slechte weer.
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Onze stand tijdens de 
Landgoeddag op Eyckenstein.

Verzorgd en bemensd door de 
leden van de 
Evenementencommissie .



Eerste exemplaar van het jubileumboek “De Bilt in Kaart gebracht” werd  
feestelijk uitgereikt op de middag van 23 november aan onze burgemeester de 
heer Gerritsen.

De overige exemplaren werden daarna bezorgd aan degenen, die hadden 
ingetekend voor het boek. Er waren op deze middag ruim 50 personen aanwezig.

De jaarlijkse lezing, nu georganiseerd op 11 oktober, betrof er een diapresentatie 
van Lies en Hans Haan, over de buitenplaatsen in de Bilt. 2012 Was immers 
uitgeroepen tot “Het jaar van de buitenplaatsen”. 
Deze presentatie werd met veel plezier door ruim 30 personen bezocht.

Op de jaarlijkse Monumentendag in de maand september, is de Oude School 
bezocht door ruim 90 mensen. Daarvan zijn er drie lid van de vereniging  
geworden.

Het gehele jaar is de Evenementencommissie in samenwerking met Historische 
Vereniging Maartensdijk druk bezig geweest met de organisatie van de 
tentoonstelling “900 jaar De Bilt in beeld”, die op 14 maart 2013 van start is 
gegaan. 

Onderzoeksgroep.

In het verslagjaar bestond de Onderzoeksgroep uit de volgende leden: Ellen 
Drees, Lies Haan, Jan van den Heuvel, Leo Jansen, Jo Neus, Ton Ockhuijsen, 
Wilma Storimans en Marga Verschoor.

Lies Haan heeft een ontwerp van een Biltse canon voorbereid, die na de 
conceptstadia een plaats zal krijgen binnen de website van onze kring. Er vindt 
nog overleg plaats over andere vormen van publiciteit, waaronder de benutting 
van de canon voor het onderwijs. 
De verhuizing naar de Kometenlaan bood de mogelijkheid een vitrinekast te 
plaatsen, waarin historische objecten tentoongesteld konden worden. Wilma 
Storimans verzorgt de inrichting en de periodieke vernieuwing daarvan.
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Hiernaast een foto van het voorblad van het 
jubileumboek.
De organisatie en de catering van deze 
gebeurtenis op de Noordpool, Kometenlaan 
399a, kwam voor rekening van de 
Evenementencommissie.



De kring krijgt van tijd tot tijd archieven aangeboden. Zo kwam het afgelopen 
jaar het archief van de vereniging Groei en Bloei in ons bezit. Mede gezien de 
beperkte bergruimte werd het noodzakelijk zich te beraden op de vraag: “Hoe 
om te gaan met aanbiedingen van archieven?”. Tot heden hebben we ook voor 
bepaalde archieven onderdak gevraagd in het Regionaal Archief te Breukelen. Wij 
lenen dan het aangeboden archief onder een bepaalde voorwaarde uit aan het 
regionaal archief. Gelet ook op het uiteenlopende beleid bij zusterverenigingen is 
het niet eenvoudig een duidelijke beleidslijn vast te stellen.

Er kwamen ook dit jaar weer vele tientallen vragen van zeer uiteenlopende aard 
binnen van particulieren en organisaties. Meestal konden deze door de leden van 
de groep naar tevredenheid worden beantwoord. 
Het lijkt alsof de informatie, die via onze website in toenemende mate wordt 
aangeboden, tevens een groei in het aantal gestelde vragen teweeg brengt. De 
openstelling van onze documentatie op de eerste zaterdagmiddagen is daarbij 
minder in trek dan de vraagstelling via e-mails. Niettemin blijven de leden van de 
onderzoeksgroep deze middagen bemannen/-vrouwen. Daarnaast bestaat de 
mogelijkheid na afspraak ons documentatiecentrum op donderdagochtend te 
bezoeken.

Webcommissie

De Webcommissie bestond in 2012 uit Rob Herber, Lies Haan-Beerends, Frans 
Hoogeweg en Ton Ockhuijsen. Rob Sondaar trad toe als nieuw lid en nam de 
vormgeving op zich. Bovendien trad hij op als webmaster.
Helaas heeft het ontwerp van de studenten van het Grafisch Lyceum nog niet tot 
een bruikbaar resultaat geleid. De ombouw tot Wordpress is dermate 
arbeidsintensief, dat pas in 2013 hiermee kan worden begonnen. Rob Sondaar 
houdt zich bezig met een nieuwe vormgeving van de huidige html-site, waarbij 
de menustructuur sterk gewijzigd zal worden.
Inhoudelijk werd voortgegaan op de in 2012 ingeslagen weg voor de 
onderwerpen “Plannen Centrum” en “Stem van Vroeger”.
Bij Plannen Centrum werden honderden foto’s van de ontwikkelingen geplaatst. 
Bij het Spoor is in 2012 verder gegaan met kabels aanleggen. De 
stationschefwoning (nota bene een gemeentelijk monument) en Spoorlaan 3 zijn 
gesloopt. Verder is begonnen met de aanleg van de autotunnel. Bij het Centrum 
is vooral de kaalslag in de Julianalaan te betreuren. In de Kwinkelier werd 
begonnen met de sloop van de Muziekschool en Sporthal. Een aantal winkels 
sloot hier de deur.
Koos Kolenbrander en Rob Herber zijn in 2012 bij Stem van Vroeger interviews af 
te nemen bij inwoners van De Bilt en Bilthoven met herinneringen aan vroeger. 
Een aantal interviews staat nu op de site.
Er werd een nieuwe jaargang van De Biltse Grift, 2009, op de site gezet.
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Een deel van de vroegere kegelbaan achter de rooksalon van het voormalige Wijn en Spijslokaal. 
Foto: Rob Herber

Redactie Biltse Grift

In 2012 hebben er grote veranderingen plaatsgevonden in de redactie van De 
Biltse Grift. Eerst nam Frieda Heijkoop afscheid, omdat ze de werkzaamheden 
niet goed meer kon combineren met het schrijven van haar boek over 
Vollenhove. En vervolgens kondigde Sietse Hamstra aan dat hij zijn 
werkzaamheden om gezondheidsredenen wilde neerleggen. Van beiden hebben 
we afscheid genomen, met dien verstande dat Sietse de redactie is blijven 
versterken tot er een vervanger gevonden zou zijn. Die zijn aan het eind van het 
jaar inderdaad gevonden in de personen van Bernard Schut en Petra Cremers. 
Bernard heeft al meegewerkt aan het decembernummer, Petra kwam de redactie 
versterken bij de voorbereiding van het maartnummer van 2013.
Een andere grote verandering in dit jubileumjaar is het nieuwe ontwerp van De 
Biltse Grift. Deze was vorig jaar al aangekondigd, maar het maartnummer was 
het eerste in het ontwerp van studenten van het Grafisch Lyceum in Utrecht.
Rode draad in de nummers van dit jaar is het dagboek van mevrouw Van 
Bodegraven, begonnen in het decembernummer van 2011 loopt het nu nog 
steeds door in 2013 en misschien gaat het ook nog wel over naar 2014.
Nog steeds mag de redactie zich verheugen in de bijdragen van Wim 
Krommenhoek, die bijna ieder nummer wel een artikel levert.
Ten slotte een andere nieuwe serie die dit jaar van start is gegaan, is De Bilt 
Toen en Nu, gebaseerd op de jubileumtentoonstelling van 2012, worden hierin 
steeds een oude foto van De Bilt of Bilthoven gepresenteerd naast een recente 
foto vanuit hetzelfde standpunt genomen.
Ook konden we dit jaar wederom profiteren van de vaardige handen van Hetty 
van Apeldoorn voor het inpakken en distribueren van De Biltse Grift en de hulp 
van Ard Barendsen daarbij.
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Bibliotheek en Documentatie

Op donderdagochtend zijn Lies Haan–Beerends, Jan van den Heuvel en Ton 
Ockhuijzen aanwezig op de Noordpool, Kometenlaan 399a. Er wordt gewerkt aan 
het bijhouden van de documentatie. Lies Haan-Beerends verzorgt het invoeren 
van nieuw verkregen boeken, tijdschriften en andere documentatie in de 
inventarisatie. Jan van den Heuvel houdt zich bezig met het beeldmateriaal. Ton 
Ockhuijsen digitaliseert o.a. artikelen en familieberichten De Bilt en Bilthoven 
betreffende. E.e.a. wordt in de computer verwerkt.

Op donderdagmorgen komen er ook met grote regelmaat bezoekers. Hun vragen 
worden naar beste kunnen beantwoord. Ook per email komen vragen binnen. 
Soms moet er verwezen worden naar andere instanties zoals het streekarchief. 

Mensen komen ook wel eens (beeld)materiaal brengen, materiaal dat als het 
relevant is in de collectie wordt opgenomen. 

Zo heeft de vereniging Groei en Bloei haar archief aan de vereniging geschonken. 
In overleg met het bestuur zal bekeken worden welke regels de kring gaat 
hanteren i.v.m. acceptatie van archieven. Dit gezien de beperkte ruimte. Niet 
alleen op de Noordpool maar ook de toegewezen ruimte bij het streekarchief is 
beperkt. 

Tijdens de openingsuren op de Noordpool kunnen bezoekers boeken en/of 
prentbriefkaarten en foto’s aanschaffen. Dat betreft boeken en beeldmateriaal 
die de kring zelf niet bewaart of waar men dubbelexemplaren van heeft. Ook 
worden die boeken en foto’s, indien mogelijk, aangeboden tijdens evenementen.

Van de Penningmeester

Financieel verslag 2012.

Voor de Historische Kring is het jaar 2012 financieel heel overzichtelijk geweest.

De exploitatie sluit met een winst van € 746,00. 
Opvallende posten hierin zijn:
• Subsidie van het Van Ewijckfonds van € 2.500,00
• Kosten en opbrengsten van het jubileumboek, waarbij de opbrengsten 
hoger zijn dan de kosten
De balans is versimpeld door alle voorzieningen, eigenlijk geoormerkte posten, te 
laten vervallen en toe te voegen aan de reserve. Dit betekent niet dat de 
vereniging daardoor armer of rijker is, maar het is overzichtelijker.

Zonder subsidie en jubileumboek zou de vereniging een verlies hebben gemaakt 
van € 2.000,00. 
Dit is de reden geweest om de contributie te verhogen naar € 20,00 voor 2013 
en deze voor 2014 te verhogen naar € 25,00 en zo verder.

De begroting voor 2013 ziet er evenwichtig uit. Vanaf 2014 moeten we rekening 
houden met extra huisvestingskosten door afloop van het huidige huurcontract. 
Derhalve is het noodzakelijk dat we een buffer moeten hebben om goed de 
onderhandeling voor een nieuwe huurperiode in te gaan. Aan de andere kant zijn 
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we geen spaarvereniging; als in de toekomst zou blijken dat met een bijdrage 
van € 25,00 de Historische Kring te rijk wordt, dan zullen we dat uiteraard 
bijstellen.

Dank aan Jan Klok en aan Frans Hoogeweg voor het doen van de kascontrole.

Samenstelling Bestuur per 31 december 2012:

Leo van Vlodorp, voorzitter
Gitta van Eick, secretaris
Steven Hagers, hoofdredacteur De Biltse Grift
Marcel Jansen, evenementen commissie
Jan Jaap Oskam, penningmeester
Marga Verschoor, bestuurslid
Jaap Akkermans, bestuurslid
Koos Koenen, adviseur bestuur PR

9


