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Historische Kring D’ Oude School 
	  

Jaarverslag 2013 
	  

Inleiding 

	  

We kijken terug in dit verslag op het jaar 2013. Het jaar waarin de gemeente De 
Bilt haar 900 jarig bestaan vierde. En …. onze vereniging leverde een forse 
bijdrage. Met trots vermelden we de Tentoonstelling “900 jaar De Bilt” die 
door onze medewerkers van de evenementencommissie samen met 
vertegenwoordigers van de Historische Vereniging Maartensdijk hebben 
gerealiseerd. Met ruim een jaar van voorbereiding verzorgden zij de door de zes 
kernen van onze gemeente reizende tentoonstelling “900 jaar De Bilt”. Verderop 
in dit verslag wordt daarbij uitgebreid stilgestaan. Met de opening van de 
tentoonstelling ving het jubileumjaar van de gemeente op 14 maart 2013 aan. 
4500 á 5000 Bezoekers verspreid over de zes kernen van onze gemeente,  
hebben de tentoonstelling bezocht. Zij lieten een positieve reactie achter. 

	  

De Rabobank sponsort de tentoonstelling "900 jaar De Bilt" 

	  

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 
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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. 

Ook in 2013 viel deze prijs te beurt aan een lid van onze vereniging. In 2012 was 
het Ellen Drees, actief in de Onderzoeksgroep en Evenementencommissie, en nu 
werd de Mathilde-prijs toegekend van aan ons ook zeer actief lid Mevrouw E. 
(Lies) M. Haan- Beerends. Zij was door de gemeente De Bilt uitverkoren om deze 
prijs ook op 14 maart 2013 in ontvangst te nemen uit handen van burgemeester 
A.J. Gerritsen. Hij vermeldde uitgebreid haar verdiensten voor onze samenleving, 
prees haar en reikte haar de oorkonde uit.    

     Mevr. E. (Lies) M. Haan-Beerends 

 

	  	  Tjitse Langerveld 
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2013 was het 21e bestaansjaar van onze vereniging. De leden van onze 
vereniging vergrijzen en het leden aantal loopt terug. Eén van onze oprichters, 
de heer Tjitse Langerveld is in het afgelopen jaar op hoge leeftijd overleden. In 
de Biltse Grift wordt aan hem een “in memoriam” gewijd. Tegen het einde van 
2012 telde de vereniging  482 betalende leden, 12 ”ereleden” en 6 “leden van 
verdienste”. Het is van belang onze vereniging uitdrukkelijker onder de aandacht 
van de medeburgers te brengen. 
	  

Dit verslag wordt opgesteld door met name bestuursleden van de vereniging. Dit 
echter niet zonder de actieve leden daarbij te betrekken. Hulde aan al degenen, 
die weer onze vereniging en daarmee de geschiedenis en historie van onze 
gemeente  onder de aandacht hebben gebracht van onze medeburgers. 

	  

Evenementen-Commissie  

De organisatie van de evenementen was in handen van Ellen Drees, Hans de 
Groot, Koos Koenen en Marcel Jansen. 
Het eerste evenement van 2013 was het organiseren van de Vrijwilligersmiddag 
op 5 januari. Als locatie daarvoor werd het atelier van de in de Bilt wonende 
kunstenaar van Jits Bakker gekozen. Het was een gezellige middag, er waren 
plm. 30 mensen aanwezig. 
Jits schonk ons een bronzen beeldje en twee etsen om de kas van de vereniging 
te spekken. 
Op 15 september zijn deze voorwerpen, georganiseerd door Stichting Rally Tours 
uit Bilthoven geveild. 
Een gedeelte van de opbrengst is gegaan naar Stichting Stoute Schoenen. 
€ 372,00 ten goede aan de kas van onze vereniging. 
	  

 Bij Jits Bakker 
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 Wandeling door de tuin van Jits bakker 

Op 14 maart is na de uitreiking van de Mathilde prijs aan ons lid Lies Haan, in 
Jagtlust de tentoonstelling "900 jaar de Bilt in Beeld" geopend. 

Deze tentoonstelling werd gezamenlijk met de Historische Vereniging 
Maartensdijk georganiseerd en is zeer goed verlopen. 

De tentoonstelling is in Jagtlust zes weken te bewonderen geweest en werd 
daarna afgebroken en is vervolgens weer opgebouwd in het Dorpshuis te 
Westbroek, Dijkstate in Maartensdijk, De Groene Daan in Groenekan, het 
tuincentrum Groenrijk in Hollandse Rading en tot slot het wijkcentrum Bij de Tijd 
in de Bilt. 

Op verzoek is hier de tentoonstelling met twee weken verlengd. 

	  
De tentoonstelling heeft veel bezoekers getrokken, die heel enthousiast waren. 

Er waren ook veel foto´s en voorwerpen te zien die veel herinneringen aan 
vroeger deed herleven. 
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Voorwerpen en foto's op de tentoonstelling 

Voor en door deze tentoonstelling zijn er veel positieve contacten ontstaan met 
bezoekers, verenigingen, abtenaren enz., waardoor de Historische Kring D'Oude 
School veel bekendheid heeft gekregen. 

Na de pauze van onze Algemene Ledenvergadering in april, nam Gert Landman 
ons mee langs de kerken in de kernen van de gemeente de Bilt. 

In het najaar op 23 oktober, hebben Loes en Fred Meijer een presentatie 
gehouden naar aanleiding van "150 jaar station Bilthoven", over de buurttrein en 
tram om Utrecht. Hier waren 18 personen aanwezig. 

	  

Onderzoeksgroep 

Bij aanvang van het jaar 2013 waren de volgende personen lid van de 
Onderzoeksgroep: Jan van den Heuvel (voorzitter), Lies Haan-Beerends, Wilma 
Storimans, Ellen Drees, Leo Janssen, Ton Ockhuijsen, Marga Verschoor, Jo Neus 
en Paul Meuwese. 

Jo Neus en Marga Verschoor hebben  om privé redenen in de loop van het jaar 
hun deelname aan de Onderzoeksgroep (moeten) staken. 

Jan van den Heuvel  heeft in de vergadering in augustus 2013 de 
voorzittershamer doorgegeven aan Paul Meuwese. 

Het hele jaar door hebben de leden van de Onderzoeksgroep talloze vragen en 
verzoeken die binnenkwamen (veelal digitaal) beantwoord. Het in 2012 al 
binnengekomen archief van de Biltse en Bilthovense afdeling  van Groei & Bloei 
is geïnventariseerd evenals een stuk archief van de omni-sportvereniging FAK 
(Flink Aanpakken Kameraden) (oorspronkelijk sportvereniging van Inventum). 

Van de kinderen van de in november 2013 overleden mede-oprichter van de 
Historische Kring Tjitse Langerveld ontvingen wij  tamelijk veel archiefmateriaal. 
Er is een begin gemaakt aan het uitzoeken van wat er allemaal is 
binnengekomen. 
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In het jaarverslag 2012 werd al melding gemaakt van het opzetten van een 
Biltse Canon. Daarin is wel  voortgang geboekt, maar  minder voortvarend dan 
we hadden gehoopt. Het blijkt een kwestie van een wat langere adem. 

In de loop van het jaar is een begin gemaakt met het op een meer  professionele 
manier digitaliseren van fotomateriaal. 

Sinds de laatste maand van het jaar hebben we contact het de hoofdredacteur 
van de Biltsche Courant i.v.m “Pagina 100” die de krant in 2014 wekelijks laat 
verschijnen omdat de krant honderd jaar bestaat. Dit contact zal in het komende 
jaar worden voortgezet. 

	  

Webcommissie 

De Webcommissie werd in 2013 onveranderd gevormd door Rob Herber 
(eindredacteur), Lies Haan-Beerends, Frans Hoogeweg, Ton Ockhuijsen en Rob 
Sondaar(waarnemend webmaster). 
Op 5 januari 2013, tijdens de nieuwjaarsreceptie voor actieve leden bij Jits 
Bakker, hebben Rob en Rob de eerste versie van de vernieuwde website 
gepresenteerd. Halverwege 2013 had Rob Sondaar voldoende “storende” HTML 
opgeruimd om een aantal eigenschappen van de site, zoals kleur en lettergrootte 
(corps) centraal in te kunnen stellen (via een stylesheet). 
Er is besloten van bruin, als basiskleur, over te stappen naar groen. 
Het opruimen, styleren en aanpassen van de site is een doorlopend proces. 

 

  Rob Herber aan het werk 
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De oude en vernieuwde bsite. 

	  

 

Inhoud van de website 

 
De website is op de bekende wijze inhoudelijk doorgegroeid. 
Het aantal geplaatste interviews door Rob Herber en Koos Kolenbrander met 
dorpsgenoten is verdubbeld (nu 19), en er is in de rubrieken “Spoor”, “Centrum” 
en “Kwinkelier” (foto)verslag gedaan van de laatste ontwikkelingen, zoals de 
feestelijke opening van de tunnel, maar ook van de langdurende 
wegwerkzaamheden aan de Julianalaan. Onder “Bodemkunde” is er een nieuw 
onderwerp van de hand van Marga Verschoor toegevoegd, Fossielen en 
Paleontologie.  

Het direct zichtbare deel van de website raakt daardoor steeds voller wat er toe 
uitnodigt om net als bij de Biltse Grift een archief te creëren waar ouder 
materiaal in weg kan zakken zonder ontoegankelijk te worden. 
Het plaatsen van de inhoud is om reden van snelheid, gemak en veiligheid (er 
wordt op html gecontroleerd) een (waarnemend) webmaster-aangelegenheid 
geworden. 
	  

Redactie 

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 
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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. 

	  

Bibliotheek en Documentatie 

Op donderdagochtend is deze werkgroep actief in de “Noordpool”. Het aanbod 
van te archiveren materiaal blijft binnenkomen. Dit was o.m. het geval met 
belangrijke documenten en beeldmateriaal, die wij mochten ontvangen uit de 
nalatenschap van ons gewaardeerde lid Tjitse Langerveld. 

De toevloed van nieuw materiaal was aanleiding de bergruimte opnieuw in te 
richten, waardoor een tweetal kasten konden worden bijgeplaatst. 

De werkgroep is in 2013 versterkt met Paul Meuwese en Wilma Storimans. 
Wilma beheert de documentatie betreffende bedrijven. Daarnaast beheert Lies 
Haan-Beerends de overige documentatie alsmede de boeken en tijdschriften. 

Jan van den Heuvel houdt zich o.m. bezig met beeldmateriaal en Ton Ockhuijsen 
werkt aan digitalisatie van artikelen en familieberichten. 

Tijdens de openingsuren van de Noordpool kunnen bezoekers ook boeken, 
prentbriefkaarten en foto’s aanschaffen. Het betreft boeken etc., die de kring niet 
zelf bewaart of waarvan wij dubbele exemplaren hebben. Dit materiaal wordt, 
indien mogelijk ook aangeboden tijdens evenementen, zoals tentoonstellingen. 
Bezoekers zijn, bij voorkeur na telefonisch overleg, welkom op donderdagmorgen 
tussen 10 en 12 uur (zie de website voor telefoonnummers). 
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Financieel verslag 2013 

De exploitatie 2013 sluit met een winst van € 3.179. Opvallende posten hierin 
zijn: 

• Hogere contributieopbrengst na verhoging van de contributie tot €20 

• Eenmalige opbrengst uit de activiteiten van De Bilt 900 € 3.030 

• Opbrengst jubileumboek € 584 

Zonder eenmalige opbrengsten zou de vereniging een verlies hebben gemaakt 
van € 435. 

De begroting voor 2014 laat een begroot tekort zien van € 2.085. Dit tekort kan 
worden gedekt uit de liquide middelen/uit het vermogen. Kanttekeningen hierbij 
zijn: 

• In 2012 is door de ALV ingestemd met een contributieverhoging tot € 20 
voor 2013 (doorgevoerd) en tot € 25 voor 2014 en verder. Besloten is om 
de verhoging tot € 25 voor 2014 niet door te voeren 

• Eind mei 2014 loopt het huurcontract voor de ruimte aan de Kometenlaan 
af; we zijn in onderhandeling met SSW over voortzetting van de huur, 
maar we zijn hierbij ook afhankelijk van de bereidheid van Gemeente De 
Bilt om weer subsidie te verlenen. Voor 2014 zijn geen uitgaven ter zake 
van huur begroot. In elk geval zal de vereniging geen langlopende 
verplichtingen aangaan. 

Dank aan Paul Meuwese en aan Frans Hoogeweg voor het doen van de 
kascontrole.    

	  
	  
	  


