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  Historische Kring d’Oude School 
 

Jaarverslag 2019 
 

INLEIDING 
 
Evenals het jaar ervoor was ook 2019 ‘business as usual’.  De groep actieve vrijwilligers was op de 

dinsdagen en donderdagen dikwijls te vinden op ons vestigings- en werkadres aan de Kometenlaan 

werkend aan hun taken. Hieronder doen wij u verslag van het verenigingsjaar 2019. 

 

BESTUUR 

In het kalenderjaar 2019 vergaderde het bestuur zeven keer; ongeveer een keer per zes weken 

de zomermaanden uitgezonderd.  

 

De in januari 2018 aangetreden penningmeester trad tijdens de ALV van 2019 af. Als zijn 

opvolger werd Heleen van der Linden – Rima voorgesteld. De aanwezige leden gingen hiermee 

akkoord. 

 

Onze secretaris, Gitta van Eick trad af als secretaris. Op het moment van de ALV 2019 hadden 

we geen vervanger voor haar. In juni maakten we kennis met een kandidaat voor de functie van 

secretaris. Deze ging direct aan het werk in die functie. Vanwege de werkdruk op de overige 

bestuursleden heeft het bestuur de kandidaat vooralsnog voorlopig in haar midden 

opgenomen. Tijdens de ALV 2020 moet hij - zijn naam is Pieter Dissel -  officieel nog voorgesteld 

worden. En moet de vergadering akkoord gaan met zijn benoeming. 

 

Op de ALV van 2019 heeft het bestuur de wens uitgesproken en de belofte gedaan een betere 

controle te gaan uitoefenen op het ledenbestand en de betalingen van de contributie. De 

gezamenlijke arbeid van Dirk Catoen en de penningmeester heeft zijn vruchten afgeworpen. 

Het ledenbestand is goed opgeschoond. In de loop van 2019 is duidelijk geworden dat onze 

vereniging 460 leden heeft. 

 

De vereniging doet al een aantal jaar mee aan de Rabo Clubkas Actie om de verenigingskas te 

spekken.  Zo ook in 2019. Dat leverde een bedrag op van Є 788,03 voor onze clubkas. Wij 

danken onze leden die ook lid zijn van de Rabobank en die op onze vereniging stemden in 

september /oktober. 

De Rabobank kondigde aan dat de spelregels om mee te doen aan de actie gaan veranderen. 

Willen wij ook in 2020 meedoen dan dienen wij een rekening te hebben bij de Rabobank. 
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Daarom heeft het bestuur besloten over te stappen van de INGbank naar de Rabobank. In 

december 2019 en januari 2020 werd deze overstap gerealiseerd.  

 

Het bestuur maakte in het verleden nog wel eens gebruik van haar oude adres aan de 

Burgemeester de Withstraat om te vergaderen. Het bestuur realiseerde zich dat de 

vergaderingen steeds vaker In de werkruimte op de Kometenlaan 399A plaatsvonden. In 2019 

is besloten dat laatste adres bij de Kamer van Koophandel te laten registreren als ons officiële 

vestigingsadres. 

 

In het bestuur hadden gedurende 2019 zitting: Heleen van der Linden-Rima (penningmeester) 

Marcel Jansen (evenementen), Jaap Akkermans (lid met in zijn portefeuille ict), Bart van der 

Veen (onderzoeksgroep) en Paul Meuwese (voorzitter). Vanaf september 2019 draaide Pieter 

Dissel mee als voorlopig secretaris in afwachting van zijn officiële benoeming op de ALV van 

2020 

 

Activiteiten 

De Historische Kring heeft in september als ook in december een kraam gehad op de (kerst) 

markt aan de Dorpsstraat. 

Zie verder het hoofdstukje evenementen in dit verslag. 

Vooruitkijkend naar 2020, het jaar waarin 75 jaar bevrijding van ons land wordt herdacht en 

gevierd, zijn diverse leden al in 2019 aan de slag gegaan met het opzetten van een 

tentoonstelling die in 2020 plaats moet vinden. Er zijn ook voorbereidingen getroffen in het 

kader van de viering en herdenking een boek uit te geven. De uitgave is o.a.  afhankelijk van het 

verkrijgen van financiële ondersteuning vanuit fondsen. Leo van Vlodorp is de initiator en 

samensteller van het boek waarin de verzetshelden die genoemd staan op het 

herdenkingsmonument bij Jagtlust en nog enkele andere daar niet vernoemde Biltse 

verzetshelden een gezicht krijgen en de herkregen vrijheid een stem in verhalen over vrijheid in 

het algemeen en de belevenis van vrijheid.  

 

Online museum 

Eind augustus 2018 kwam het digitaal museum De Bilt in de lucht. Via 

www.onlinemuseumdebilt.nl kunt u veel lezen over de historie van onze gemeente. De 

Historische Kring verleende ook in 2019 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. Dit blad is met 

ingang van de editie van maart 2019 direct vanaf de drukker per post verzonden aan de leden. 

Daarmee kwam een einde aan de intensieve werkzaamheden vier maal per jaar om het blad bij 

de bezorgers te krijgen. Het corps van bezorgers werd ook ouder en er was nog wel eens uitval. 

Dit alles is met de verzending via de post aanzienlijk vereenvoudigd.  

 

 

http://www.onlinemuseumdebilt.nl/
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Evenementen 
 

Onze eerst activiteit was de middag voor de actieve leden op 5 januari. Deze werd voor de 2e 

maal gehouden bij in ´de kooi ´van wijlen Jits bakker. We werden daar hartelijk welkom 

geheten door Tibo de zoon van Jits. 

Op 21 maart werd na de ALV een lezing gegeven door Hans van Bemmel over de aanleg van het 

Merwedekanaal. 

Op 5 september werden de actieve leden en een enige partners hartelijk welkom geheten bij 

het KNMI. Er werd daar het een en ander verteld over de historie van het KNMI. Wij bezochten 

het museum, kregen uitleg over o.a. de klimaatverandering en aardbevingen. Ook was er een 

wandeling over het meetveld en we konden het oplaten van een ballon meemaken. 

14 september stonden wij voor de 2e maal bij de ingang van de Dorpskerk tijdens de marktdag. 

Deze marktdag heeft onze vereniging 5 nieuwe leden opgeleverd. 

 

 

Op 9 oktober hield Henk Strietman een lezing over: ‘ Aan de oever van de Grift’ . De Biltse Grift 

werd in Zeist de Zeistervaart genoemd. Henk heeft bij deze vaart zijn jeugd doorgebracht. 

13 december stonden wij op de Wintermark bij de Dorpskerk. Daar heeft de kring 1 nieuw lid 

mogen verwelkomen. 

De evenementencommissie bestond in 2019 uit: 

Ellen Drees, Els Vezuu, Henk Rietveld, Koos Koenen, Donald Noorhoff , Hans de Groot en Marcel 

Jansen. 

Eind 2019 hebben wij Ton de Boer mogen verwelkomen als nieuw actief lid. 
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Redactiecommissie De Biltse Grift 

 
 
 

 
 
 
 
Het verenigingsblad De Biltse Grift verscheen in 2019 vier keer: in maart, juni, september en in 
december, met in totaal 27 artikelen.  
 
Het blad werd door onze nieuwe drukker, BladNL in Utrecht in een iets ander formaat gedrukt 
dan als voorheen. De gehele opmaak werd door de redactiecommissie zelf verzorgd. Zij heeft 
zich ook in 2019 weer ingespannen om variatie te brengen met afwisselende artikelen.  
 
Daarvoor werd nauw contact onderhouden met vaste auteurs en werden nieuwe auteurs 
gezocht. Ook werd contact onderhouden met de redacties van het Digitaal Museum, van de 
website Villapark Vogelzang en van De Dolderse Kroniek.  Door een aantal vaste rubrieken, 
zoals:  ‘Kunst in de Bilt’, waarin kunstvoorwerpen in De Bilt worden bekeken. ‘Toen en Nu’, 
waarbij van een locatie in onze gemeente wordt beschreven hoe het er daar vroeger uitzag. En 
‘Dingen die voorbijgaan’, waarin voorwerpen worden belicht, die ongemerkt uit ons leven zijn 
verdwenen, wordt geprobeerd de herinnering aan het verleden levendig te houden.   
 
Alle teksten werden door de redactiecommissie kritisch bekeken op juistheid, bronnen en 
taalgebruik. De commissie bestaat momenteel uit 6 personen. Al in december 2019 is zij 
begonnen met het zoeken naar nog niet eerder gepubliceerde teksten, herinneringen en 
afbeeldingen uit de tijd rond de bevrijding van de gemeente De Bilt, 75 jaar geleden. Een 
‘Bevrijdingsspecial’ moet het resultaat worden dat in april 2020 gaat uitkomen. Het kost telkens 
weer moeite om bij het verschijnen van een nieuwe editie een aankondiging in de lokale 
krantjes te krijgen. De Vierklank pakt het meestal wel op. 
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Onderzoeksgroep, bibliotheek en documentatie 
 
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.  
 
Enkelen brachten op dinsdag- en donderdagmorgen tijdens de openingsuren een bezoek aan 
ons werkadres aan de Kometenlaan om informatie te verkrijgen. De dinsdagochtenden lijken 
steeds drukker te worden. Met name van de zijde het Digitaal Museum De Bilt werd veel 
belangstelling getoond voor onze verzameling. 
 
Er is veel aandacht besteed aan het boek ‘Groet uit De Bilt en Bilthoven’ van Werry Crone, 
waarin oude en nieuwe beelden uit de gemeente naast elkaar zijn gezet. 
Er is een nieuw project gestart om te trachten de (oude) winkelnering uit De Bilt in kaart te 
brengen. 
 

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. 

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 2019 waren de volgende personen lid van de Onderzoeksgroep:  

Jan van den Heuvel, Lies Haan-Beerends, Wilma Storimans, Ellen Drees, Leo Janssen, Abe 

Postema, Leo van Vlodorp, Joke van der Wiel, Frans Hoogeweg, Donald Noorhoff en Bart van 

der Veen. 

 

ICT en de website 

 

In het jaarverslag 2018 is al gewezen op de ontwikkelingen rond het Online Museum De Bilt. In 

2019 heeft overleg plaats gevonden tussen het Online Museum en onze vereniging. Afspraken 

zijn gemaakt om beter over en weer naar elkaar te verwijzen.  

Onze site bevat informatie met meer verdieping, maar het Online Museum is breder qua 

thema’s in een strak uniform format. Idea Cultuur – de bibliotheekorganisatie - kwam met 

opmerkingen over onze site. Die zullen worden opgepakt.  

De beeldbank is uiteraard weer verder uitgebreid door materiaal te digitaliseren. En de ICT-

voorzieningen op de Noordpool zijn op niveau gebleven. 
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Bestuurssamenstelling 

 

Het bestuur bestond in 2019 uit: 

 

Voorzitter  Paul Meuwese 

Secretaris  Voorlopig tot ALV Pieter Dissel 

Penningmeester Heleen van der Linden-Rima 

Bestuurslid  Marcel Jansen 

Bestuurslid  Bart van der Veen 

Bestuurslid  Jaap Akkermans 

 

 

 
 


