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  Historische Kring d’Oude School 
 

Jaarverslag 2020 
 

INLEIDING 
 
“ Evenals het jaar ervoor was ook 2019 ‘business as usual’ “, zo begonnen wij het jaarverslag 
van 2019. Dat kunnen we over 2020 zeker niet zeggen. Door de coronacrisis was 2020 een 
buitengewoon bijzonder jaar waarin er nauwelijks activiteiten plaatvonden. Hieronder doen 
wij u verslag. 

 
BESTUUR 
In het kalenderjaar 2020 vergaderde het bestuur slechts twee keer in fysieke aanwezigheid van 
de bestuursleden. De eerste keer was dat begin februari toen we de impact van Covid-19 nog 
niet echt serieus in de gaten hadden. De tweede keer was eind juni toen er weer enige ruimte 
zat in elkaar ontmoeten. Verder vond er of telefonisch overleg plaats of werden de 
hoogstnoodzakelijkste dingen geregeld via e-mails. 
 
Pieter Dissel de vervanger die wij gevonden hadden voor onze secretaris Gitta van Eick zou in 
de ALV van maart 2020 voorgesteld worden als nieuwe secretaris en de leden zou gevraagd 
worden akkoord te gaan met zijn benoeming. Maar de ALV werd uitgesteld omdat de 
coronacrisis net was uitgebroken. De landelijke overheid legde allerlei restricties op om 
menselijke contacten zoveel mogelijk te beperken ten einde besmettingen terug te dringen. De 
ALV werd uitgesteld en uiteindelijk op een andere manier geregeld.  
Via de website kregen de leden de gelegenheid de jaarstukken in te zien en konden zij erop 
reageren. Zo’n twintig leden deden dat. Allen in positieve zin. Zo werden de financiële stukken 
en 2019 en het jaarverslag 2019 vastgesteld. En Pieter Dissel werd officieel onze nieuwe 
secretaris. Die wijziging in het bestuur is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
 
Sinds 2019 controleren wij het ledenbestand met dank aan Dirk Catoen beter. In 2020 hebben 
we die controle doorgezet. We mogen van een up-to-date ledenbestand spreken. Op 1 januari 
2021 telt de vereniging 418 leden. 
 
In 2020 zijn we overgestapt van de INGbank naar de Rabobank. Een van de redenen was dat 
deelname de Rabo Support Actie voortaan alleen kan als de vereniging een rekening heeft bij 
de Rabobank.  
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Aan de Rabo Support Actie hebben we helaas niet deelgenomen. Naar het waarom we de 
deelname in 2020 zijn misgelopen is het achteraf slechts gissen. In ieder geval hebben we de 
aankondiging van de actie gemist. We zijn alert en hopen in 2021 weer deel te kunnen nemen. 
 
In het bestuur hadden gedurende 2020 zitting: Heleen van der Linden-Rima (penningmeester) 
Marcel Jansen (evenementen), Jaap Akkermans (lid met in zijn portefeuille ict), Bart van der 
Veen (onderzoeksgroep), Pieter Dissel (secretaris)  en Paul Meuwese (voorzitter).  
 
ACTIVITEITEN 
In het jaarverslag van 2019 schreven we: 
“ 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. “ 
Het boek kwam er. De tentoonstelling hebben we onder strikte voorwaarden op een aantal 
zaterdagen kunnen organiseren in de Centrumkerk in Bilthoven. 
Maar verder was er veel minder tot geen activiteit. Het bestuur raadde haar leden af om naar 
de werkruimte op de Kometenlaan te komen. Velen hielden zich daaraan. En als sommigen toch 
bijeenkwamen, hielden ze in een dagboek bij wie er wanneer was om in geval van eventuele 
besmettingen te kunnen waarschuwen.  
Zie verder het hoofdstukje ‘Evenementen’ in dit verslag. 
 
VERENIGINGSBLAD 
De vereniging geeft vier keer per jaar haar verenigingsblad De Biltse Grift uit.  
In maart 2020 wilden we een extra dubbeldik themanummer laten verschijnen in verband met 
75 jaar Bevrijding . Het idee daarvoor werd enigszins laat opgevat. Dat had tot gevolg dat de 
editie van maart 2020 ruim een maand later verscheen. Ondanks alle coronaperikelen hebben 
we eind april 2020 de kans gehad het speciale themanummer aan te mogen bieden aan onze 
burgemeester, de heer S. Potters, op het bordes van Jagtlust. De edities van juni en september 
2020 van De Biltse Grift verschenen op tijd. Het decembernummer was weer enigszins 
vertraagd door enorme drukte bij de productie en verzending. 
Lang heeft de redactie gewerkt zonder een voorzitter. Henri L’Honoré Naber nam de honneurs 
waar. In 2020 hebben we Jan van den Hooff bereid gevonden tot de redactie toe te treden en 
het voorzitterschap op zich te nemen. 
 
LIES HAAN 
Toen de Historische Kring d’ Oude School werd opgericht in maart 1992 werd gezocht naar 
mensen die zich wilden inzetten voor de vereniging. Lies Haan leek het wel wat om eens te 
snuffelen aan deze uitdaging. Het werden uiteindelijk 28 jaren waarin zij veel voor de 
vereniging heeft betekend. In december 2020 achtte zij de tijd gekomen om te stoppen en 



 

 Jaarverslag 2020 Historische Kring D’ Oude School  
 

3 

zwaaiden wij haar uit met woorden van dank, een mooi boeket en een rijk gevuld kerstpakket. 
Nogmaals hartelijk dank Lies voor al je werk voor de vereniging. 

 
 
MARKANTE LEDEN OVERLEDEN 
Op 5 april 2020 stierf Frans Nas. Hij werd in 2010 erelid van de vereniging wegens zijn vele 
bijdragen voor De Biltse Grift, zijn werk in de werkgroep Bibliotheek en Documentatie als ook 
de Evenementencommissie. Frans Nas werd bijna 91 jaar. 
Hans de Groot, tot erelid benoemd in 2011, stierf op 23 april 2020 op 86-jarige leeftijd. Hans 
leverde ook vele bijdragen voor De Biltse Grift, was actief in de Onderzoeksgroep, de 
Evenementencommissie en de Webcommissie. 
Over beiden staat een uitgebreider In memoriam op de website. 
 
EVENEMENTENCOMMISSIE  
Het behoeft geen verder betoog dat in 2020 nauwelijks of niets werd georganiseerd. 
Thuisblijven en zo min mogelijk contacten was steeds het devies dat de overheid gaf en daar 
ook strenge regels aan verbond. 
2020 begon met de vrijwilligersmiddag op 11 januari. Bedoeld om elkaar te ontmoeten en de 
beste wensen naar elkaar uit te spreken. 
Deze keer kwamen we bijeen in het rijksmonument Huize Gaudeamus (Verheugt U) aan de 
Gerard Doulaan. We kregen daar uitleg over voormalig bewoner Julius Röntgen (componist) en 
de verdere geschiedenis van het pand. Jan van den Heuvel speelde een compositie van Röntgen 
op de piano. Daar hoorde ook een tekst bij die door Joke van der Wiel eerst werd toegelicht. 
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Zoals hierboven al geschreven kon de expositie “75 jaar Bevrijding en Vrijheid”, die voor 5 mei 
2020 stond gepland  door de lockdown wegens besmettingsgevaar op corona niet doorgaan op 
dat moment. Dat werd ons onder strikte voorwaarden wel mogelijk gemaakt in oktober. Op 
vier zaterdagen bezochten ongeveer 100 mensen in totaal de tentoonstelling. 
Een constatering dat op het herdenkingsmonument voor ons gemeentehuis Jagtlust z.i. nam,en 
ontbreken deed Leo van Vlodorp op onderzoek uitgaan. Al doende groeiden de resultaten van 
het onderzoek uit tot een boekje van zo’n 130 pagina’s. Lokale verzetshelden al dan niet 
genoemd op het monument voor Jagtlust kregen een gezicht in het boek en ‘de vrijheid kreeg 
een stem’ in verhalen van verschillende auteurs. 
Het boek “Bevrijding en Vrijheid” zou op 4 mei 2020 uitgereikt worden aan degenen die de 
herdenking bij het monument bijwoonden. Dat ging wegens de coronamaatregelen niet door. 
Het bestuur besloot om alle leden van de vereniging gratis een boek thuis te bezorgen. Het 
inmiddels niet meer actieve korps van bezorgers van De Biltse Grift werd aangeboord. Alle 
leden ontvingen in mei het boek. Het bestuur besloot ook om voor alle scholen van voortgezet 
onderwijs en de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs drie boeken te bezorgen voor hun 
bibliotheken. Bij de tentoonstelling die uiteindelijk in oktober plaatsvond ontving elke bezoeker 
een boek.  
Het project werd financieel ondersteund door het Mondriaanfonds, Stichting Mens en zijn 
natuur  en het van Ewijkfonds. 
De commissie bestond in 2020 uit Ellen Drees, Els Vezuu, Donald Noorhoff, Ton de Boer, Henk 
Rietveld, Marcel Jansen 
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ONDERZOEKSGROEP, BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE 
De activiteiten van de onderzoeksgroep, bibliotheek en documentatie als ook die van de groep 
die zich bezighoudt met de beeldbank hebben op een zeer laag pitje gestaan. Bijeenkomen 
werd immers ontraden vanwege corona. Individueel en soms in twee- of drietallen met een 
aanwezigheidsadministratie zijn leden van de diverse groepen aan het werk geweest. 
 
ICT / WEBSITE 
Het bestuur is zich bewust dat het up-to-date houden van de website een stevige klus is. het is 
verre van eenvoudig de website steeds zo te verversen dat die actueel blijft. Het bestuur denkt 
na over hoe we dit varkentje kunnen wassen. Aan onze webmaster Harry Luiten ligt het niet. 
Zodra hij iets krijgt aangeleverd , zorg hij voor plaatsing. Het probleem zit ‘m meer in dat 
aanleveren. 
De infrastructuur van onze ict is verouderd. Er is een begin gemaakt met vernieuwing daarvan. 
Weliswaar nog in de fase van plannen, maar we hopen in 2021 plannen te kunnen gaan 
verwezenlijken. 
 

   
 


