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(Foto Henk van de Bunt, Nieuwjaarsbijeenkomst bij Roverestein)

Inleiding
Het achter ons liggende jaar 2015 was een jaar waarin de Historische Kring D’ Oude School
regelmatig aan de weg timmerde. Met regelmaat verschenen in de lokale huis-aanhuisbladen berichten over activiteiten die onze vereniging organiseerde. Twee activiteiten
sprongen er wel uit. Dat waren de (nog lopende) tentoonstelling over de Utrechtseweg en
de presentatie van de documentaire over de Biltse en Zeister Grift. (zie verder verslag
Evenementencommissie)
In memoriam
Helaas was er ook verdriet. Eind december stierf Ard Barendsen. Ard heeft vele, vele jaren
de distributie van de Biltse Grift verzorgd. Ard reed de hele gemeente rond om de bezorgers
te voorzien van zijn of haar stapeltje ‘Griften’. Alles werd op een presenteerblaadje
aangereikt. Maar daarnaast ging Ard ook naar de boekhandels om daar ons verenigingsblad
af te zetten en met de winkelier het blad van het vorige kwartaal af te rekenen. Precies als
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hij was, wilde Ard graag dat elk lid van de vereniging zijn blad op tijd ontving. Dat betekende
dan ook dat hij de ledenlijst nauwgezet bijhield.
Soms hoorde hij dat een huis al langere tijd leegstond of dat een lid geen sjoege gaf op een
factuur. Ard probeerde er achter te komen wat er aan de hand was. Wij zijn Ard veel dank
verschuldigd. Dat hebben we ook hem in de laatste nieuwsbrief in december nog kunnen
laten weten.
Moge hij rusten in vrede.
Voorzitterswisseling
Al eind 2013 of in ieder geval begin 2014 liet Leo van Vlodorp weten aan zijn collega’s
bestuursleden dat hij actief wilde uitkijken naar een opvolger. In augustus 2014 heeft hij
Paul Meuwese gepolst en in december heeft deze het licht op groen gezet. In de ALV van
april 2015 heeft Leo de voorzittershamer overgedragen.
Onderzoeksgroep
Paul Meuwese was de voorzitter van de Onderzoeksgroep. Dat was ook nog zo op het
moment dat hij voorzitter van de vereniging werd. In het najaar is Bart van der Veen bereid
gevonden de functie van Paul over te nemen. Sinds begin december zit Bart de
Onderzoeksgroep voor.
Bezuinigingen
In het jaarverslag 2014 repte de voorzitter al over de geleidelijke terugloop van het aantal
leden. Die tendens zet door. In 2015 waren er ongeveer 450 leden. Er komt wel zo af en toe
een nieuw lid bij, maar het aantal vertrekkende is groter. Ons leden hebben een relatief
hoge leeftijd.
Het afkalven van het ledenaantal noopte ons nauwgezet te kijken naar onze financiële
situatie. De inkomsten dalen als het ledenbestand krimpt.
In het afgelopen jaar hebben we wat extra inkomsten kunnen genereren dankzij onze
medewerking aan de opening van het vernieuwde stationsgebied Bilthoven. We hebben ook
de drukkosten van De Biltse Grift onder de loep genomen en hebben een substantieel lagere
offerte mogen ontvangen. De effecten daarvan zullen overigens pas in 2016 merkbaar zijn.
Ook de sponsor actie bij de PLUS-markt leverde een aardige financiële bijdrage op.
De gemeente De Bilt kondigt voor 2017 zo’n 7% bezuinigingen aan op subsidies. De huur van
ons onderkomen aan de Kometenlaan wordt deels betaald uit subsidie. Alhoewel we tot juni
2017 nog geen probleem hebben zullen we al wel vast vooruit moeten kijken.
Contacten met HVM
In 2015 hebben we een drietal bijeenkomsten gehad met het bestuur van de Historische
Vereniging Maartensdijk. De beide besturen hebben de wens naar elkaar uitgesproken om
daar waar het kan gebruik te maken van elkaars expertise, elkaar te steunen en samen te
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werken. Beide verenigingen blijven hun eigen aandachtsgebieden bedienen zoals dat tot op
heden ook gebeurt.

EVENEMENTENCOMMISSIE
De eerste activiteit was de foto-expositie over historische horeca in De Bilt-Bilthoven. Op 9 januari in
wijkrestaurant ‘BIJ DE TIJD’ werd deze expositie geopend door Ellen Drees.Deze tentoonstelling was
te zien tot 20 februari en is zeer druk bezocht.
10 Januariwas onze jaarlijkse vrijwilligers Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze werd gehouden op landgoed
Roverestein. Wij werden daar zeer gastvrij welkom geheten door de bewoonster mevrouw Louisa
van Beuningen. De opkomst was zeer groot.
22 April gaf Ellen Drees na de pauze van de Algemene Ledenvergadering een lezing over de ’Bilt op
de kaart’.
24 April was in de entreehal van het Gemeentehuis de opening van een kleine expositie over 70 jaar
bevrijding, Deze werd geopend door wethouder Hans Mieras en onze nieuwe voorzitter Paul
Meuwese.
Deze tentoonstelling was georganiseerd in samenwerking met RHC Vecht en Venen, HVM en de
Gemeente de Bilt.
Op de Veteranen dag26 juni was deze expositie te zien in de Mathildezaal van het gemeentehuis.
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Paul Meuwese en wethouder Mieras

Op 16 mei werden leden en niet-leden welkom geheten door Douwe Tijsma op de Algemene
Begraafplaats op de Brandenburgerweg. Douwe Tijsma gaf daar een rondleiding en sprak over de
historie van de begraafplaats .
Op 5 september waren actieve leden in verband met de opening van het Cultureeljaar in het
Lichtruim (Bibliotheek) aanwezig om bezoekers kennis te laten maken met de Historische Kring.
Daarna waren actieve leden op 12 september aanwezig in het gerenoveerde Heemstrakwartier in
verband met Open Monumentendag. Er kwamen jammer genoeg maar 6 bezoekers. Het leverde wel
2 nieuwe leden op.
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7 Oktobergaf Constant van den Heuvel aan leden en niet-leden een lezing over ‘Het Kruis op de
Berg’. Hij vertelde met veel gevoel over de fusillade van 20 november 1944 tussen Rhenen en
Veenendaal. Twee gefusilleerde verzetsstrijders kwamen uit Bilthoven, t.w. Pieter ter Beek en Philip
de Leeuw. Jammer genoeg sprak de heer Van den Heuvel voor een kleine groep toehoorders. Wel
leverde de lezing 1 nieuw lid op.
Op 27 oktober was er een vrijwilligersbijeenkomst, het zogeheten ‘Bijpraat-momentje’ met als idee
om elkaar eens vaker in het jaar te ontmoeten. De bijeenkomst werd gehouden op de werkplek de
Noordpool aan de Kometenlaan.
Op 14 november was er in het Lichtruim de DVD te zien ‘Bestemming: Haven van Zeist’. Over de
geschiedenis van De Biltse en Zeister Grift, een film van Kees de Kort en Pieter Veraart.Hier kwamen
ca. 90 mensen op af, een groter aantal dan was verwacht.
Tentoonstelling Utrechtse weg
De grootste activiteit was de fototentoonstelling over de ‘Geschiedenis van De Utrechtseweg’.
Deze is tezamen met Historische Vereniging Maartensdijk, Geheugen van Zeist en RHC Vecht en
Venen georganiseerd.
De eerste locatie was in het Atrium van Hotel theater Figi in Zeist.
De tentoonstelling werd op 17 oktober door de wethouder van Zeist (Marcel Fluitman ) en de Bilt
(Hans Mieras) officieel geopend.
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(Foto Henk v.d. Bunt, Vierklank)
(v.l.n.r. Paul Meuwese, Jaap Akkermans, Gitta van Eick, Bernadine Ypma, Ellen Drees, chauffeur Christiaan v. Nispen,
wethouder Mieras)

Hierna was vanaf 18 oktober de tentoonstelling voor het publiek te zien tot 26 oktober. Het
bezoekers aantal was zeer groot.
Daarna was de tentoonstelling te zien bij WVT-gebouw in Bilthoven op 7 en 8 november, twee
middagen te zien. Ook hier was de opkomst zeer groot (150 mensen).
In Dijckstate (Maartensdijk) was de tentoonstelling van 23 november tot 4 december te zien. Ook
hier kwamen veel geïnteresseerden op af.
Met betrekking tot deze tentoonstelling heeft Ellen Drees een lezing gegeven op 24 november in
Maartensdijk.
De fototentoonstelling was verder nog in januari2016 te zien bij Van der Valk Hotel de Bilt- Utrecht
en tot 29 maart in Het Historisch Informatie Punt in het Gemeentehuis van Zeist.
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(Foto en tekst Henk v.d. Bunt, Vierklank)

Beeldbepalend voor de Utrechtseweg, ook al in 1963. De tentoonstelling is in 2016 ook in de Biltsche Hoek te
bezichtigen.

We kunnen hieruit concluderen dat het om een zeer druk bezochte tentoonstelling ging en daardoor
zeer geslaagd.
De evenementencommissie bestond in 2015 uit:Ellen Drees, Anneke Woltjers, Hans de Groot, Koos
Koenen, Donald Noorhoff, Henk Rietveld, Marcel Jansen.

PR EN COMMUNICATIE
In het voorjaar van 2015 heeft Peter van Ardenne aangegeven zijn functie te willen
neerleggen als lid van de PR-commissie. Aan het einde van het jaar heeft ook Hijlco Span
helaas zijn taken neergelegd. De commissie wordt nu nog alleen gevormd door Gitta van Eick
en Ed Heuvink. In 2016 zal er op nieuw een oproep worden gedaan voor vrijwilligers.
De PR-commissie heeft dit jaar meegewerkt met de voorbereiding van de tentoonstelling
Utrechtseweg. Er is een sponsorbrief verzonden, waarvoor eerst telefonisch contact is
geweest met de bedrijven waar de sponsorbrief naar toe werd gezonden.
Ook is in 2015 een digitale nieuwsbrief opgezet naast de gebruikelijke Kleine Grift. Dit om de
urgente nieuwtjes zo snel mogelijk bij de lezer te krijgen. Via de homepage van de website
kan men zich vanaf 2015 aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.
(www.historischekringdebilt.nl).

De publiciteit rond o.a. tentoonstelling Utrechtse Weg, Monumentendag en documentaire
Biltse Grift is via regionale kranten als De Vierklank, Biltse Courant en Stadspers, Social
Media en digitale Nieuwsbrief verspreid.
Het plan om educatie over de historie van de gemeente te geven op (middelbare) scholen is
gelanceerd en wordt in 2016 verder uitgewerkt.
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Er is in 2015 getracht een begin te maken met de huisstijl vast te leggen. In 2016 wordt hier
mee doorgegaan.

REDACTIE
Het jaar 2015 heeft voor de redactie geen grote veranderingen meegebracht. Helaas hebben
we wel het kleurbeleid om financiële redenen gedeeltelijk moeten terugdraaien; in 2015
verschenen twee nummers in zwart-wit en twee in geheel kleur. Voor 2016 zijn de plannen
voor kleur weer enigszins gewijzigd.
In 2015 is binnen de redactie gesproken over het beleid. Een van de uitkomsten daarvan is
dat we jaarthema’s hebben ingesteld. Voor 2015 was het thema “einde van de Tweede
Wereldoorlog” en er verscheen dan ook in ieder nummer een verhaal dat aan dit thema
beantwoordde. Voor komend jaar is het thema “oude inwoners van de gemeente met een
bijzonder verhaal”. Een andere uitkomst van het beleidsoverleg is dat we meer toenadering
zoeken tot de onderzoeksgroep, zodat we ons beleid op elkaar kunnen afstemmen. Begin
2016 staat de eerste bijeenkomst gepland.
Naast de thema-artikelen en losse artikelen die in de nummers van 2015 zijn verschenen,
hadden we ook een terugkerend onderwerp, de serie De Bilt toen en nu, waarin we foto’s
naast elkaar presenteren van een plekje in de gemeente dat in de loop der jaren sterk
veranderd is. En het Oorlogsdagboek van mevrouw Van Bodegraven heeft in het
juninummer van 2015 zijn slotaflevering beleefd.
De redactie kan nog steeds beschikken over een grote hoeveelheid kopij die van allerlei
kanten aangeboden wordt; “hofleverancier” is van oudsher Wim Krommenhoek en daarbij
lijkt zich nu ook Kees Floor te hebben gevoegd, van wie we al het derde artikel in korte tijd
mochten ontvangen.
Dit jaar konden we wederom profiteren van de hulp van Ard Barendsen bij de distributie.
Zoals bekend is Ard ons in december helaas ontvallen, maar hij had al eerder te kennen
gegeven dat het hem te veel werd. Zijn grote inzet en secuurheid zullen node gemist
worden. De taken zijn intussen overgenomen door Simon van der Molen.

ONDERZOEKSGROEP, BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
Bij aanvang van het jaar 2014 waren de volgende personen lid van de Onderzoeksgroep: Jan
van den Heuvel, Lies Haan-Beerends, Wilma Storimans, Ellen Drees, Leo Janssen, Ton
Ockhuijsen, Abe Postema, Bart van der Veen (vanaf 11 maart) en Paul Meuwese (voorzitter
onderzoeksgroep). Bij de vergaderingen werden Frans Hoogeweg en Donald Noorhoff
(beiden beeldbank) telkens uitgenodigd. Dit i.v.m. de samenhang tussen beide werkgroepen.
De onderzoeksgroep vergaderde in 2014 zeven keer.
Marijke de Jong was ook actief voor de onderzoeksgroep. In samenwerking met Wilma
Storimans verzorgde zij archiefwerk thuis.
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Abe Postema is zich wat meer gaan richten op archeologische onderwerpen.
Het hele jaar door hebben de leden van de Onderzoeksgroep weer veel vragen en verzoeken
die binnenkwamen (veelal digitaal) beantwoord. Ook brachten velen op donderdagmorgen
tijdens de openingsuren een bezoek aan ons werkadres aan de Kometenlaan om informatie
te verkrijgen.
De openingstijden zijn uitgebreid. Vanaf april waren ook op de dinsdagmorgen mensen
aanwezig. Naast diverse leden uit de onderzoeksgroep hielden Leo van Vlodorp en Aad van
Genderen zich op dinsdagmorgen voornamelijk bezig met de ict-hardware en met de
beeldbank. Daarnaast ontvingen zij ook bezoekers.
Gelukkig waren er ook regelmatig mensen die aan de historische kring dachten en zaken
kwamen brengen waarvan verwacht wordt dat ze mogelijk van belang zijn voor onze
vereniging.
In de loop van het jaar waren verschillende leden van de onderzoeksgroep actief bij allerlei
ook voor de inwoners van de gemeente zichtbare activiteiten ook al gebiedt de eerlijkheid te
zeggen dat het activiteiten in de kernen De Bilt en Bilthoven waren.
In april 2015 nam Paul Meuwese de voorzittershamer over van Leo van Vlodorp. Daarna
wenste hij het voorzitterschap van de onderzoeksgroep over te dragen aan iemand anders.
Pas aan het eind van het jaar hebben we dat kunnen effectueren. De vergadering van de
onderzoeksgroep werd in december 2015 voor het eerst voorgezeten door Bart van der
Veen.

WEBSITE
In 2014 is begonnen met het omzetten van de website van de Historische Kring naar een site
die met modernere hulpmiddelen wordt geproduceerd. Die ontwikkeling werd afgerond en
de nieuwe website heeft de oude gedurende 2015 vervangen. Vrijwel al het materiaal dat op
de oude site stond is overgezet. Het fotomateriaal van de recente ontwikkelingen rond het
centrum van Bilthoven zijn benaderbaar via een doorlink-systeem.

Facebook
In 2015 ontdekten steeds meer mensen de Facebook-site van de Historische Kring. De site
laat bestuursmededelingen, aankondigen van tentoonstellingen en verwijzingen naar de
website historischekringdebilt.nl en het YouTube-kanaal historische kring de bilt zien.
Daarnaast werden foto’s uit de collectie van de beeldbank en recente foto’s over de
ontwikkeling van het centrum, het station en De Kwinkelier geplaatst. Het aantal ‘Vind-ikleuks’ voor de site nam toe van ongeveer 40 begin 2015 tot ongeveer 120 eind 2015.
De meest bekeken foto was die (13 april) van de afbraak van het voormalige Wijn en
Spijslokaal en van De Dobbelaar (de vroegere Schouw). Deze werd 343 keer bekeken. 65
mensen klikten op het bericht. Zie foto van Rob Sondaar.
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Het meest bekeken bericht ging over de lezing van op 7 oktober van Constant van den
Heuvel over zijn boek Kruis op de Berg. Dat bericht werd op 10 september geplaatst en trok
979 belangstellenden. 122 mensen klikten op het bericht.
Een zogenaamde ‘still’ uit een filmpje, gemaakt met een drone van Jagtlust, geplaatst op 18
oktober, trok 495 belangstellenden. Hiervan klikten 86 op het bericht. Zie foto uit film van
Tjeerd Poort, still Rob Herber
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YouTube
In 2015 werd een groot aantal films uit de collectie van de Historische Kring op het YouTube
kanaal gezet:
Berg en Bosch 1934, Laatste markt op de Dorpsstraat 1997, Lustrum 1997, Oprichting
Historische Kring 1992, Verhuizing Godart 1967-1968, Bouw De Kwinkelier, De Kwinkelier
2010, Bevrijdingsdag 1984, De Biltse Grift (foto’s) 2014, De jeugdsoos in De Bilt 1995, De
veteranen van het Polar regiment 2000, VVV film Bilthoven De Bilt jaren dertig, Hessenweg
wordt boulevard en Sinterklaas De Kwinkelier 2004.
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De weergave varieert sterk van 9 (Oprichting Historische Kring) tot 378 (Hessenweg wordt
boulevard). De meeste aandacht kreeg De jeugdsoos in De Bilt met maar liefst 3486
weergaven.
In 2015 werd besloten om van de landgoederen in De Bilt en Bilthoven opnamen te maken
met een drone en deze filmpjes op YouTube te plaatsen. Het eerste filmpje werd samen met
Holland Air gemaakt en toonde Vollenhoven. Voor de volgende filmpjes werd een redactie
samengesteld met Rob Herber (regie), Tjeerd Poort (camera) en Hermine Broggel (montage).
In 2015 werden de filmpjes over Vollenhoven en Houdringe op YouTube geplaatst. Er
werden opnamen gemaakt van Eykenstein, Roverestein, Jaglust en Beerschoten (Utrechts
Landschap). Het filmpje van Vollenhove werd 58 keer weergegeven
Samenstelling Bestuur per 31 december 2015:
Paul Meuwese, voorzitter
Gitta van Eick, secretaris
Jan Jaap Oskam, penningmeester
Steven Hagers, hoofdredacteur De Biltse Grift
Marcel Jansen, evenementen commissie
Jaap Akkermans, bestuurslid
Bart van der Veen, bestuurslid
In dit jaarverslag staan bijdragen van:
Paul Meuwese
Marcel Jansen
Steven Hagers
Rob Herber
Jaap Akkermans
Gitta van Eick
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