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Van de redactie:

Geschiedenis overzichtelijk in beeld gebracht
Het Online Museum De Bilt telt inmiddels meer dan vijfhonderd bijdragen. Bij een zo groot
aanbod raak je misschien het overzicht kwijt. Daarom heeft de redactie een nieuw soort
bijdragen gemaakt: historische overzichten van de geschiedenis van de woonkernen: van
Hollandsche Rading, Westbroek, Maartensdijk, Groenekan, Bilthoven en De Bilt. In het
bestek van ongeveer een bladzijde wordt daar de hele geschiedenis van een dorp
weergegeven. Alleen de woonkern De Bilt heeft een wat oudere geschiedenis en een
grotere bevolking. Daarom hebben we een onderscheid gemaakt in de historie vóór en na
het jaar 1600: 
https://onlinemuseumdebilt.nl/overzicht-de-bilt-i-tot-1600/
https://onlinemuseumdebilt.nl/overzicht-de-bilt-2-vanaf-1600/
 

Je kunt de overzichten vinden als eerste artikel van iedere woonkern. Ze zijn daar
opgenomen met een leeg rondje in de overzichtsbalk. Zonder jaartal, omdat ze over een
groter aantal jaren gaan. Ook is mogelijk om in de zoekfunctie de term historisch overzicht
in te tikken.

Tags

In het overzicht zijn sommige namen of begrippen blauw gekleurd, zodat je ze kunt
aanklikken. Het zijn verwijzingen naar de opvallende bijdragen over ieder dorp. De
vierkantjes - we noemen ze tags - onder ieder van die kernartikelen, maken het mogelijk
om door te klikken naar vergelijkbare onderwerpen.

Een voorbeeld: je wilt iets weten over de geschiedenis van Maartensdijk. Op de homepage
kies je in het eerste menu Woonkernen en dan Maartensdijk. Dan zie je als eerste bijdrage
achter een leeg geel rondje het Historisch Overzicht van Maartensdijk. Je leest onder meer:
Verder waren er in het dorp veel boeren. Vanaf de zestiende eeuw werd er een aantal
fraaie boerderijen gebouwd. Een mooi voorbeeld is Koddestein. Een ander voorbeeld is de
boerderij de IJzeren Mortier. Die boerderij de IJzeren Mortier kun je aanklikken en dan krijg
je een specifieke bijdrage.

Als je na het lezen nieuwsgierig bent naar andere boerderijen, dan staat er onderaan een
tag (rechthoekje) boerderij. Als je daarop klikt krijg je een menu met alle monumentale
boerderijen in de hele gemeente De Bilt.

Dick Berents
 

Bestuur en redactie uitgebreid

Begin dit jaar is Romana Engeman toegetreden tot het bestuur. Romana is tevens
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voorzitter van het Comité Open Monumentendag. Gespecialiseerd in marketing en
communicatie werkt ze aan verbinding tussen de lokale organisaties en instanties, om de
rijke historie van gemeente De Bilt bekend en toegankelijk te maken. Met haar komst
bestaat het bestuur uit vijf leden.

Ook de redactie is uitgebreid. Dr. Ing. Jacques Reijniers was hoogleraar aan de Nijenrode
Business Universiteit. Hij doet vooral onderzoek naar de geschiedenis van bedrijven in De
Bilt en Bilthoven. Langzamerhand ziet hij daar een patroon ontstaan.  Een van de eerste
bijdragen ging over het metaalbedrijf Blass en Groenewegen, dat tot 1932 in De Holle Bilt
actief was:
https://onlinemuseumdebilt.nl/blass-groenewegen/

Veroniek Clerx houdt zich bezig met Public Relations, de OMDB-nieuwsbrief en de
productie van de RTV De Bilt-serie ‘Levende Monumenten’. Haar aandachtsgebieden zijn
communicatie met doelgroepen, moderne geschiedenis, natuur en landschap en sport.
https://onlinemuseumdebilt.nl/de-smv-boys-voetballen-in-maartensdijk/
 

Nieuw verschenen op de site
Sinds de vorige nieuwsbrief is onze website verrijkt met een groot aantal nieuwe bijdragen.
Er is systematisch aandacht geweest voor de ontwikkeling van het plaatselijke
bedrijfsleven.

Al in de zeventiende eeuw stond er een vingerhoedenfabriek aan de Biltse Grift:
https://onlinemuseumdebilt.nl/vingerhoedenfabriek-de-vingerhoedsmolen/

Er is veel geschreven over oude boerderijen, vooral die in Maartensdijk. De Mauritshoeve
was vroeger, zoals de naam al zegt, een boerderij: https://onlinemuseumdebilt.nl/ooit-
boerderij-nu-uitspanning-de-mauritshoeve/

In De Bilt is het Nederlands Brandweerorkest gevestigd:
https://onlinemuseumdebilt.nl/het-nederlands-brandweerorkest/

Zoals altijd is aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog. De bunkers in Bilthoven
worden behandeld op: https://onlinemuseumdebilt.nl/duitse-troepen-en-bunkers-in-
bilthoven/

Er wordt uitgelegd hoe de april-meistakingen in De Bilt zijn verlopen:
https://onlinemuseumdebilt.nl/de-april-meistakingen-in-de-bilt/
 

Op de site zijn stukken gepost over verzetsmensen, onder wie Pim Reijntjes:
https://onlinemuseumdebilt.nl/pim-reijntjes/

Willy van der Heide, de schrijver van de bekende Bob Eversserie, woonde korte tijd in
Bilthoven. Hij  zat wegens collaboratie vast op Fort Blauwkapel:
https://onlinemuseumdebilt.nl/willy-van-der-heide-schrijver-van-jeugdboeken/

Ook schrijvers komen aan de beurt. Voordat Bilthoven een nederzetting werd, wandelde
de auteur Jacob van Lennep er al. En ging op bezoek bij grootmama op Jagtlust. Hij schreef
erover in zijn dagboek: https://onlinemuseumdebilt.nl/jacob-van-lennep-in-de-bilt/
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Simon Vestdijk gebruikte in Bilthoven het geluid van een stofzuiger, om zich bij het
schrijven beter te concentreren. Hoe dat kwam, leest u op
https://onlinemuseumdebilt.nl/de-stofzuiger-van-vestdijk/

Uit de twintigste eeuw worden ook enkele burgemeesters behandeld, onder wie
burgemeester Van der Borch: https://onlinemuseumdebilt.nl/de-bilt-onder-burgemeester-
van-der-borch/

Over Groenekan kunt u lezen, hoe daar een rood en een wit dorp werden gebouwd:
https://onlinemuseumdebilt.nl/een-rood-en-een-wit-dorp-in-groenekan/
 

En dat zijn maar een paar van de 120 bijdragen die sinds de vorige nieuwsbrief zijn
geplaatst.
 

Stagiaire legt link met onderwijs
De redactie van het Online Museum De Bilt is heel blij met de komst van student
geschiedenis en stagiaire Merlijn Barkema. Behalve onderhoudswerkzaamheden aan de
website houdt zij zich bezig met activiteiten op het gebied van onderwijs. Daarnaast heeft
zij zelf een paar bijdragen geschreven, die je kunt vinden onder de volgende links:
https://onlinemuseumdebilt.nl/de-koninklijke-biltse-harmonie/
https://onlinemuseumdebilt.nl/het-nederlands-brandweerorkest/

Merlijn stelt zich zelf voor in de Vierklank van 13 maart 2019:
https://www.vierklank.nl/nieuws/algemeen/29545/studente-enthousiast-over-stage-bij-
online-museum
 

Reportageserie Levende Monumenten van start
Begin dit jaar is Onlinemuseum De Bilt in samenwerking met de regionale omroep RTV De
Bilt gestart met de reportageserie Levende Monumenten. Iedere maand staat één van de
vele monumenten centraal die onze gemeente rijk is. Deze en volgende maand staat het
monument in Groenekan. De reportages zijn terug te zien op onze website en op die van
RTV De Bilt onder de kop: mediatheek.
https://onlinemuseumdebilt.nl/fort-ruigenhoek/
 
 

Hollandsche Rading Centraal
Op woensdag 27 maart a.s. wordt www.onlinemuseumdebilt.nl geïntroduceerd in het
Dorpshuis van Hollandsche Rading. Centraal staat de geschiedenis van dit dorp. De redactie
zal een nadere toelichting geven op de website: hoe kunnen inwoners bijdragen aan de
website en wat is het belang van het Online Museum voor Hollandsche Rading? Zie:
https://hollandscherading.com/
 

Oorlog: mondiaal en lokaal
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Op 29 maart a.s. houdt Anne Doedens een lezing over zijn reeks publicaties over Oorlogen
bij de Bilthovense Boekhandel. Daarbij zal niet alleen gesproken worden over het recent
verschenen boek over de  'Krimoorlog' of het binnenkort te verschijnen werk over de
'Koreaoorlog'. Het zal gaan ook gaan over oorlog in de kernen van De Bilt.

Zie: https://onlinemuseumdebilt.nl/de-kanonnades-van-de-bilt-28-augustus-2-september-
1787/

Zie ook: https://www.libris.nl/bilthoven/lezingen-en-evenementen/maart-2019/lezing-anne-
doedens/
 

Wedstrijd Gouden Geschiedenis in beeld
Van 8 t/m 14 april aanstaande vindt de vijfde Nationale Museumweek plaats. Daarom
organiseert  Online Museum De Bilt een geschiedeniswedstrijd:
https://onlinemuseumdebilt.nl/doe-mee-met-de-nationale-museumweek-in-de-bilt/

 De lokale pers is benaderd om de wedstrijd breed onder de aandacht te brengen. Verder
zijn uitnodigingen verstuurd naar het basis- en het voortgezet onderwijs. De Vierklank en
De Biltsche Courant hebben het persbericht geplaatst. Het Nieuwe Lyceum heeft een
oproep gedaan op zijn homepage: https://www.hetnieuwelyceum.nl/
 

Vooruitblik Nieuwsbrief april: Dossier Bevrijding
De redactie publiceert volgende maand april een dossier over de bevrijding in de
woonkernen van de gemeente De Bilt. Dit dossier zal worden opgenomen in Het Laatste
Nieuws en in de volgende Nieuwsbrief zullen we eraan herinneren.

De bevrijding in 1945 verliep in de woonkernen nogal verschillend. Het was bijna
onvermijdelijk dat er uitgelaten vreugde, maar ook teleurstellingen en misverstanden te
zien waren. Wist u dat in Westbroek op 5 mei nog een paar  verzetsstrijders door de
Duitsers gedood werden? Het is alvast te zien op: https://onlinemuseumdebilt.nl/een-
trieste-bevrijdingsdag-in-westbroek/

In het dossier zal ook worden verwezen naar gebeurtenissen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Een aparte versie van het Dossier Bevrijding zal opdrachten voor het
onderwijs bevatten.
 
 

Lezersnieuws 
Beste lezer, uw opmerkingen, commentaar, geschiedenisnieuws of beeldmateriaal voor de
nieuwsbrief van april, mei of juni, kunt u richten aan:
redactie@onlinemuseumdebilt.nl
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De Biltse Grift
omstreeks 1910
Lees meer

Duitse bunkers in
Bilthoven
Lees meer

Duitse reactie op de april-
meistakingen
Lees meer

SVM-boys
Maartensdijk
Lees meer
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Copyright © 2019 Online Museum de Bilt, All rights
reserved.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen?

U kunt uw voorkeuren hier updaten of uitschrijven.
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