Historische Kring d’Oude School
Jaarverslag 2018
INLEIDING
Na het drukke jubileumjaar 2017 timmerden we in 2018 minder aan de weg. Maar dat
betekende niet dat er niets meer gebeurde. Dat de vereniging toch wel actief was leest u in
onderstaand jaarverslag.
BESTUUR
In het kalenderjaar 2018 vergaderde het bestuur acht keer; ongeveer een keer per zes weken
de zomermaanden uitgezonderd. Twee keer kwam het bestuur bijeen om een actuele zaak die
geen uitstel duldde te bespreken.
De in januari 2018 aangetreden penningmeester, Jan van Hoeijen, heeft in oktober laten weten
dat hij te druk is met andere zaken om nog langer de functie van penningmeester uit te voeren.
De vrijwilligersmarkt van Mens half oktober heeft een kandidaat penningmeester opgeleverd;
Heleen van der Linden-Rima. Zij zal op de ALV van 2019 officieel worden voorgedragen. Jan van
Hoeijen handelt de jaarrekening van 2018 af.
Onze secretaris, Gitta van Eick, heeft haar betaalde werk zo kunnen uitbreiden dat er
onvoldoende tijd overblijft voor het secretariaat. Op het moment van het samenstellen van dit
jaarverslag heeft het bestuur nog geen vervanger voor haar kunnen vinden.
In 2018 en mogelijk ook al wat eerder is het bestuur te nonchalant geweest wat betreft de
controle op het ledenbestand. De administratie liep geboren uit welwillendheid en
dienstbaarheid over veel schijven. In 2019 wil het bestuur hierin duidelijk verbetering
aanbrengen. Daarom is in oktober gezocht naar iemand die het ledenbestand voor ons gaat
beheren. Die hebben we gevonden in de persoon van Dirk Catoen. Hij is een van onze leden en
lange tijd betrokken geweest bij het bestuur van FC De Bilt.
In het bestuur hadden gedurende 2018 zitting: Gitta van Eick (secretaris), Jan van Hoeijen
(penningmeester), Marcel Jansen (evenementen), Jaap Akkermans (lid met in zijn portefeuille
ict), Bart van der Veen (onderzoeksgroep), Bernhard Schut (redactie DBG) en Paul Meuwese
(voorzitter). Bernhard Schut trok zich in juli terug uit de redactie en het bestuur.
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Overleden
Op 5 januari 2019 overleed Pieter Burggraaf. Pieter was erelid van onze vereniging. In 2006
ontving hij dit predicaat. Hij kreeg het omdat hij de vormgever was van De Biltse Grift.
Daarnaast gaf hij ook andere zaken van de Historische Kring vorm. Moge hij rusten in vrede.
Activiteiten
Op de markt aan de Dorpstraat (september 2018) heeft de Historische Kring een mooie plek
gekregen bij de ingang van de kerk. Zo waren we goed in het zicht van de vele marktbezoekers.
In Het Lichtruim luisterden we het vijfjarig bestaan van het gebouw op met een kleine
tentoonstelling.
Op het stationsplein hadden we een rol bij het (opnieuw) onthullen van het beeld “Fietsspel”
van Jits Bakker.
Op onze website www.historischekringdebilt.nl leest u meer over de hierboven genoemde en
nog niet genoemde activiteiten. Zie verder ook het hoofdstukje ‘Evenementen’ in dit verslag.
Een deel van de werkgroep die de jubileumactiviteiten in 2017 organiseerde heeft nog
geprobeerd een film-/tv-project over de ontstaansgeschiedenis van de grond te trekken. Voor
de financiering wilde de werkgroep toezeggingen van fondsen gebruiken. Die toezeggingen
zouden pas uitbetaald worden nadat het project gerealiseerd was. Maar de kosten liepen zo
hoog op dat die toezeggingen helemaal niet toereikend waren. Er werd besloten een streep te
zetten onder de jubileumactiviteiten. De fondsen ontvingen de eindverantwoording. De
financiële slotsom was positief voor onze vereniging.
De vereniging heeft meegedaan aan de Rabo Clubkas Actie. Dank aan de leden die lid van de
Rabobank zijn en op onze vereniging stemden. Het heeft de vereniging iets meer dan
€ 1.100,= opgeleverd.
Online museum
Eind augustus kwam het digitaal museum De Bilt tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis
officieel in de lucht. Via www.onlinemuseumdebilt.nl kunt u veel lezen over de historie van
onze gemeente. De Historische Kring verleent haar medewerking aan dit museum. Het is de
bedoeling dat het online-museum een aanvulling is op onze eigen activiteiten en onze website.
Andersom is die mogelijkheid er uiteraard ook. Op onze homepage staat een link naar het
online-museum De Bilt.
Verenigingsblad
De vereniging geeft vier keer per jaar haar verenigingsblad De Biltse Grift uit. Jarenlang waren
veel vrijwilligers bereid in hun buurt het blad vier keer per jaar bij leden in de brievenbus te
bezorgen. Daaraan vooraf ging telkens weer een intensief traject van klaarmaken van de
looproutes. In 2018 heeft het bestuur besloten een bedrijf te zoeken dat naast het
vervaardigen van het blad ook de verzending kan verzorgen.
De bezorgers zijn daarvan op de hoogte gesteld kort voor de bezorging van het
decembernummer. Uiteraard hebben wij hen daarvoor van harte bedankt. Dat is op de
nieuwjaarsbijeenkomst begin 2019 nogmaals gememoreerd.
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EVENEMENTENCOMMISSIE en PUBLIC RELATIONS
De eerste activiteit in 2018 was de Nieuwjaarsbijeenkomst voor de actieve vrijwilligers.
Deze vond plaats op 6 januari in de galerie (voorheen McCloud Gallery) onder De Biltse
Boekhandel op het Emmaplein.
De heer Jo Thysen luisterde de bijeenkomst op met een lezing over Nieuwjaarsprenten en haar
gebruiken uit het verleden.

Dhr. Jo Thijsen vertelt over Nieuwjaarsprenten

In maart kon men de tentoonstelling “Het Dorpsleven in de Bilt” bij Hotel van de Valk bekijken.
Na de Algemene Ledenvergadering op 18 april gaf Paul van Tongeren, naar aanleiding van een
door hem geschreven boek, een lezing over zijn tante Jacoba van Tongeren. Zij was leidster van
een grote onbekende verzetsgroep in WOII , en zorgde met hen voor ongeveer 4500
onderduikers.

Dhr. Paul van Tongeren tijdens de lezing over Jacoba van Tongeren

De volgende activiteit was de tentoonstelling “Het Dorpsleven in de Bilt, die in verband met het
vijfjarig bestaan van Het Lichtruim die van 31 augustus tot en met 6 september te zien was bij
Idea (de bibliotheek).
Op uitnodiging van de Dorpskerk was bovengenoemde expositie ook in deze kerk tijdens de
Marktdag/Vrijetijdsbraderie op 8 september te bezichtigen.
Ook was de Historische Kring met een kraam aanwezig voor de kerk. De kraam werd goed
bezocht.
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Tijdens de Vrijetijdsbraderie is er veel belangstelling

Een deel van de expositie van “100 jaar Bilthoven” was te bezichtigen in verband met het
honderdjarige bestaan van de Julianaschool in september.
De evenementencommissie bestond in 2018 uit:
Ellen Drees, Els Verzuu, Donald Noorhoff, Koos Koenen, Henk Rietveld, Hans de Groot en
Marcel Jansen.
REDACTIE DE BILTSE GRIFT
De redactiecommissie heeft in 2018 vier nummers van De Biltse Grift uitgebracht. Nauw
contact werd onderhouden met veel auteurs en interessante onderwerpen werden besproken.
De commissie maakte voor iedere editie een zorgvuldige keuze uit relevante onderwerpen. Om
de distributie van het blad te vergemakkelijken werd onderzoek gedaan naar een toekomstig
nieuwe drukker voor het blad. In 2018 is de commissie vier keer bijeen geweest. De
redactiecommissie is nog op zoek naar een voorzitter. Voorkeur heeft iemand die het dichtst bij
de informatie zit en een netwerk heeft met (potentiële) auteurs, zodat toegang tot mogelijke
artikelen gewaarborgd blijft.
De redactiecommissie bestond in 2018 uit Loes Meijer, Corry van der Hoeven, Ed Heuvink,
Henri ‘l Honoré Naber, Joke van der Wiel, Abe Postma en Bernard Schut
ONDERZOEKSGROEP, BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
Na het nogal drukke 2017, verliep 2018 in relatieve rust.
Het hele jaar door hebben de leden van de Onderzoeksgroep weer veel binnenkomende vragen
en verzoeken (veelal via het invulformulier op de website) kunnen beantwoorden. Ook
brachten enkelen op dinsdag- en donderdagmorgen tijdens de openingsuren een bezoek aan
ons werkadres aan de Kometenlaan om informatie te verkrijgen. Met name van de zijde het
Digitaal Museum De Bilt werd veel belangstelling getoond voor onze verzameling.
Naast diverse leden uit de onderzoeksgroep hield Aad van Genderen zich op de
dinsdagmorgens weer voornamelijk bezig met de ICT-hardware en de inrichting daarvan.
Aan het eind van het jaar is een nieuwe laptop aangeschaft.
De opbouw en structuur van de beeldbank heeft weer duidelijker vorm gekregen.
Er waren ook regelmatig mensen die aan de Historische Kring dachten en materiaal brachten
waarvan verwacht werd dat ze mogelijk van belang konden zijn voor onze vereniging. Op dit
moment behoeft een aantal nog nader onderzoek.
Bij aanvang van het jaar 2018 waren de volgende personen lid van de Onderzoeksgroep: Jan
van den Heuvel, Lies Haan-Beerends, Wilma Storimans, Ellen Drees, Leo Janssen, Abe Postema,
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Leo van Vlodorp, Joke van der Wiel, Frans Hoogeweg, Donald Noorhoff en Bart van der Veen
(voorzitter onderzoeksgroep).
ICT BELEID EN DIGITALISERING
In 2018 zijn binnen de vereniging maar een beperkt aantal nieuwe zaken rond ICT opgepakt. Er
is een nieuwe werkplek gecreëerd voor de mensen die aan de beeldbank werken. En de
hulpmiddelen om de website te realiseren zijn gemoderniseerd. Buiten de vereniging gebeurde
des te meer. Het Online Museum ging live. De vereniging heeft toegezegd daaraan mee te
werken. In de aanloop was dat moeilijk omdat in de startfase een nog weinig concreet beeld
bestond over wat het Online Museum wilde realiseren. Inmiddels is dat wel duidelijk en moet
gezegd worden dat een fraai en omvangrijk product is opgeleverd. Voor de toekomst roept dat
wel vragen op omdat er nu voor de gehele gemeente – inclusief de voormalige gemeente
Maartensdijk – een veelheid van online gegevensbanken zijn:
•
•
•
•
•
•

De kennisbank binnen onze eigen website
Het elektronisch archief van de Biltse Grift
De website van de HV Maartensdijk
Het Digitaal of Online museum De Bilt
De canon van De Bilt/Bilthoven
De canon van Maartensdijk.

Het maken van keuzes zal in het komend jaar dus een onvermijdelijk agendaonderwerp
worden.
HET BESTUUR
Het bestuur bestond in 2018 uit:
Voorzitter: de heer Paul Meuwese
Secretaris: mevrouw Gitta van Eick
Penningmeester: de heer Jan van Hoeijen
Bestuurslid: de heer Jan Akkermans
Bestuurslid: de heer Marcel Jansen
Bestuurslid: de heer Bart van der Veen
Bestuurslid: de heer Bernard Schut (ad interim)
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