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Van de redactie 

Het is alweer september, de maand waarin u uw Biltse Grift kunt verwachten. Wel, het is 
weer gelukt! 
Na de tweede lustrumviering gaan we rustig verder met u te berichten over historische zaken 
van De Bilt. Deze keer een nadere uitdieping van verenigingen die in het juninummer werden 
aangestipt, de Ben Labre-groep en de KBH. 
Op de vragen die gesteld werden in het vorige nummer is een antwoord gekomen. Mevrouw 
Rie Mulder, afkomstig uit Armen, wist de verklaring van ADVENDO . Die luidt als volgt: 
Aangenaam _Door Vriendschap En Nuttig Door Oefening. Onze hartelijke dank aan 
mevrouw Mulder. U kunt nog steeds reageren en als wij nog meer reacties krijgen dan zullen 
we u op de hoogte houden. 
We hebben geen reacties ontvangen van mogelijke auteurs onder u, die iets kunnen vertellen 
over historische voorvallen in de gemeente. Dat kunnen zijn al of niet korte verhalen, 
anekdotes of foto's met een korte beschrijving. Alles is welkom als het maar slaat op de 
geschiedenis, kort of langer geleden. Er is behoefte aan dergelijke bijdragen! 
Ondanks het nauwkeurig werken aan de Grift is in het colofon van het juninummer een 
storende fout geslopen. Het E-mail adres en de postcode van onze nieuwe secretaris werden 
verkeerd vermeld. De juiste informatie vindt u in het colofon van dit nummer. 
Wij wensen u veel plezier bij het lezen van uw aller De Biltse Grift. 

Foto op omslag: De Koninklijke Biltse Harmonie t.g.v. haar 75-jarig jubileum 
op de stoepen en het balkon van Jagtlust. 
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WAAKT EN BIDT 
DE EERSTE VIJFTIG JAREN VAN DE BEN LABRE-GROEP 

Hans de Groot 

Het ontstaan van scouting 
Waar ligt eigenlijk het beginpunt van de historie van de Ben Labre-groep? Ligt dat op de 
oprichtingsdatum van 2 januari 1931? Of misschien wel in de tijd dat het 
'scouten ' zich begon te bewegen in de richting van de huidige mondiale scouting-beweging? 
Ik weet het niet. Mijn gevoel zegt mij dat een verhaal pas compleet is wanneer het begint bij 
het begin en stil komt te staan op het moment dat het geen geschiedenis meer is. Ik doe hier 
dus bewust een keuze en begin bij het begin! 

Het is altijd verrassend te ontdekken hoe 
mondiale ontwikkelingen soms terug te 
voeren zijn op kleinschalige 
gebeurtenissen in het verleden. Rond het 
midden van de negentiende eeuw werd een 
jonge militair, Bake Russell genaamd, 
vanuit Engeland naar Canada uitgezonden. 
Gezien de volslagen andere 
omstandigheden in Canada vormde een 
grondige training als woudloper een 
cruciaal onderdeel van zijn 
officiersopleiding. In 1876 
kreeg deze sir Bake Russell, 
inmiddels commandant van het 
13e regiment huzaren in het 
toenmalige Engels-Indië, de 
onderluitenant Robert 
Stephenson Smyth Baden 
Powell onder zijn bevel en zette 
diens verdere officiersopleiding 
voort op basis van de 
woudlopers-beginselen. Dit viel 
bij Baden Powell in vruchtbare 
aarde, gewend als hij was aan de 
toenmalige drilmethoden bij de opleiding 
in het Engelse leger. Dit was dé manier om 
een ander soort soldaten op te leiden: 
kerels met eigen initiatief, met 
improvisatievermogen, met teamgeest en 
verantwoordelijkheidsgevoel. Deze verder 
door Baden Powell uitgewerkte 
opleidingsmethode werd door hem in 1899 
vastgelegd in de publicatie Aids to scouting 
Hoe effectief deze training was bewees hij 
zelf tijdens de Boerenoorlog in Zuid-

Afrika. Als kolonel verdedigde hij met 
duizend man ongeregelde troepen met 
groot succes de stad Mafikeng aan de rand 
van de Kaapkolonie tegen een overmacht 
van negenduizend Boeren. 
Volslagen onverwacht bleek Aids to 
scouting ook door Engelse jongens te 
worden verslonden. Ook zij begonnen 
wildenthousiast scoutje te spelen. Veel 
structuur zat daar echter niet in. Elke groep 
vertaalde Aids to scouting op zijn eigen 

manier. 

In 1907 werd Baden Powell 
benoemd tot territoriaal 
commandant in Engeland. Daar 
begon hij aan de ontwikkeling 
van zijn 'programma van actie 
tot opleiding van jongens tot 
goede staatsburgers'. Dit 
resulteerde in de publicatie 
Scouting for boys. De 
pedagogische elementen en de 

ideeën over de padvinderswet en -belofte 
in dit handboek vertonen een sterke 
overeenkomst met de studies van de 
Amerikaan Thomas Seton over de 
gebruiken bij de Canadese Woodcraft 
Indians. 

Met de hem eigen karakteristieke 
voortvarendheid begon Baden Powell in 
1908 aan de opbouw van de Britse 
padvindersbeweging, waardoor structuur 
kwam in het wilde scoutingwereldje. 
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De scoutingontwikkeling in Nederland 
Omstreeks 1910 waaide het enthousiasme 
van meer dan honderdduizend Engelse 
scouts het kanaal over en viel op zeer 
vruchtbare Hollandse bodem. Op veel 
plaatsen in het land ontstonden spontaan 
padvindersgroepen die aanvankelijk 
allemaal hun eigen versie van het 
padvindersspel speelden. In 1911 ontstond 
de Nederlandsche Padvinders Organisatie 
die het Engelse voorbeeld zo compleet 
mogelijk overnam. De in 1912 opgerichte 
Nederlandsche Padvinders Bond volgde 
een vrijere koers. Opnieuw een 
verwarrende situatie, waaraan in 1915 door 
ingrijpen van prins Hendrik een einde werd 
gemaakt. Hij verzocht beide hoofdbesturen 
drie leden af te vaardigen als leden van een 
in te stellen fusiecommissie, die geleid zou 
worden door de onpartijdige Luitenant-
Generaal J.B.van Heutz. Binnen enkele 
maanden was de fusie rond en verscheen 
de nieuwe Vereeniging De Nederlandsche 
Padvinders, de NPV, in de openbaarheid. 
Er waren nu eenvormige regels voor 
padvindersbelofte, uniformen, insignes, 
vlag, spel etc. Voor de verdere 
ontwikkeling van de padvindersbeweging 
in Nederland zijn onder anderen Jan 
Schaap en Philip baron Van Pallandt van 
groot belang geweest. Jan Schaap was de 
initiator van Het Padvindersblad, waarin 
nieuwe ideeën en ontwikkelingen in de 
padvinderswereld landelijk bekend werden 
gemaakt. Baron Van Pallandt was zich 
sterk bewust van het belang van een goede 
padvindersleiding, de NPV nog niet. Door 
zijn vele bezoeken aan Engeland was hij 
op de hoogte gekomen van de 
ontwikkeling van speciale 'Officers 
Training Courses', die in het Britse 
trainingspark Gilwell Park ontwikkeld 
werden. Op zijn landgoed bij Ommen was 
inmiddels al het permanente 
padvinderskampeerterrein 'Woodcraft en 
buitenleven' aangelegd. Nu bood hij ook 
de boerderij, de Ada Hoeve aan om te gaan 
dienen als opleidingscentrum voor 
padvindersleiders. In 1923 werd dit 
trainingscentrum actief onder de naam 

Gilwell Ada 's Hoeve. Zonder dit 
bijzondere instituut had de 
padvindersbeweging in Nederland tegen de 
grote handicap van onvoldoende 
gekwalificeerde leiders aangekeken. 

Ontwikkeling van de rooms-katholieke 
padvinderij 
Curieus was de ontwikkeling van de r.-k. 
padvindersbeweging in deze periode. In 
enkele plaatsen, onder andere in Tilburg, 
ontstonden spontaan rooms-katholieke 
padvindersbewegingen. Lokaal werden ze 
soms toegestaan, doch de algemene 
houding van het Nederlandse Episcopaat 
was zeer afwijzend. Dit bleek een 
dusdanige blokkade dat het merendeel van 
de ouders hun kinderen het padvinderen 
gewoon verbood. Een van de mensen die 
bleven vechten voor de slechting van deze 
blokkade was de rooms-katholieke uit 
Breda afkomstige Pim Froger. Hij was lid 
van een van de Bredase NPV-troepen en 
een enthousiast leider. Pim werd een van 
de drijvende krachten voor het ontstaan 
van een organisatie waarin geloof en spel 
elkaar zouden aanvullen en versterken en 
vond gaandeweg steeds meer 
medestanders, ook bij de Nederlandse 
geestelijkheid. In 1928 verscheen een 
speciaal padvindersnummer van DUX, een 
uitgave van het R.-K. Centraal Bureau 
voor Opvoeding en Onderwijs, tezamen 
met de Interdiocesane Jeugdcommissie. Dit 
nummer ging uitvoerig in op de 
ontwikkelingen in de afgelopen jaren die 
moesten leiden tot de realisatie van een 
r.-k. padvindersbeweging. In dezelfde tijd 
verscheen van de hand van Harry 
Spijkerman, adjunct-secretaris van de 
NPV, de uitgave Het verkennen in de R.-K. 
Parochie. Dit boek was een bewerking van 
de Engelse publicatie Good Scouting, 
waarin de situatie werd beschreven van de 
rooms-katholieke padvinders binnen de 
Boys Scouts Association. In 1928 ging het 
Nederlandse Episcopaat akkoord met het 
voorstel om een r.-k. verkennersbeweging 
voor te bereiden. Op 23 april 1930 werd 
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goedkeuring verkregen op de statuten. De 
R.-K. Verkennersvereniging werd een 
zelfstandige tak binnen de NPV. Als 
schakel tussen beide verenigingen ging de 
r.-k. Hoofdkwartier-commissaris majoor 
P.P.W. van Leeuwen fungeren. Deze nam 
zitting in het bestuur van de NPV en ging 
nauw samenwerken met een door de kerk 
benoemde hoofdaalmoezenier, pater mr. 
dr. J. Beuns S.J. De NPV nam de 
verantwoordelijkheid voor de technische 
leiding op zich. Binnen de r.-k. tak werd de 
padvinder een verkenner. Deze ging op de 
linkerborstzak een eigen blauw schild 
dragen met boven een geel kruis het parool 
'Waakt en bidt'. Dit was een aanvulling op 
het algemene padvindersparool 'Weest 
paraat'. De belofte van de verkenner ging 
luiden „Op mijn eerewoord beloof ik 
ernstig te zullen trachten mijn plicht te 
doen tegenover God, de Kerk en het 
Vaderland, iedereen te helpen waar ik kan 
en de verkennerswet te zullen 
gehoorzamen". 

De Ben Labre-groep 
Nauwelijks eenjaar na de oprichting van 
de r.-k. Verkennersvereniging, op 2 januari 
1931, vindt in De Bilt de oprichting plaats 
van de Benedictus Labre-groep. De 
initiatoren, pastoor A.P.G. Schaepman en 
de onderwijzer van de St. Michaëlschool 
Kees Kersten kunnen tevreden zijn. 
Schaepman was al enkele jaren dé grote 
inspirator van een bloeiend rooms
katholiek verenigingsleven in De Bilt. Veel 
energie had hij al gestoken in het tot stand 
brengen van het Verenigingsgebouw aan 
de Groen van Prinstererweg, dat in maart 
1930 in gebruik was genomen. Kees 
Kersten had al ervaring opgebouwd in de 
verkennersgroep van de Catharijneparochie 
in Utrecht, waar hij in 1930 de 
groepsleidersbevoegheid kreeg. Kapelaan 
Nierman, de latere bisschop van 
Groningen, werd aalmoezenier. 
Als schutspatroon wordt gekozen voor de 
in 1881 heilig verklaarde Benedictus 
Labre. Hij werd in 1748 in Amettes 
(Noord-Frankrijk) geboren. In zijn jeugd 

leek hij al voorbestemd voor het 
priesterschap. Een aantal jaren in 
verschillende kloostergemeenschappen 
leerde hem dat daar voor hem niet de 
levensvervulling lag. Hij vond zijn 
uiteindelijke roeping in een leven als 
zwerver tussen de zwervers in uiterste 
armoede en ontbering. Hij bad met mensen 
en gaf ze weer moed. In 1783 overleed hij. 
Hij is de patroon geworden van bedelaars, 
thuislozen en sociaal behoeftige mannen. 

DE JAREN 1930-1931 

Trots staan ze daar. Tien jongens onder 
hun nieuwe verkennershoed en met de stok 
in hun knuist. Om hun hals de groepsdas. 
Bruin met gele rand. Voor de groep staat 
de minstens zo trotse hopman Kersten. Het 
verkennersspel kan beginnen. Als tijdelijke 
oplossing mag de groep een wagenschuur, 
gelegen bij de witte brug over de Grift 
tegenover het huis van de ouders van de 
hopman, gebruiken als hoofdkwartier. Kort 
daarna komt het Verenigingsgebouw aan 
de Groen van Prinstererweg gereed en kan 
daar het hoofdkwartier gevestigd worden. 
Veel ruimte heeft men er niet. De annalen 
beschrijven dit hoofdkwartier als 'een 
kast'. Het materiaal mag voorlopig in de 
wagenschuur blijven. Gelukkig krijgt de 
groep na enige tijd de beschikking over de 
zolder van de St. Michaëlschool. 

In 1934 wordt de eerste welpenhorde 
opgencm cioor ue ouu-onuerwyzeres inea 
v.d. Velden, een zus van een onderwijzeres 
van de St. Michaëlschool. Zij wordt de 
eerste akela en B. van Gend de eerste 
raksia. Bij de welpen gaat het om jongens 
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in de leeftijdsgroep van acht tot twaalf jaar 
terwijl je voor verkenner in de 
leeftijdsgroep van twaalf tot zeventien jaar 
moet vallen. 
Het spel van de welpen is ontleend aan het 
Jungleboek van Rudyard Kipling. De 
welpenleiding en de spelfiguren dragen de 
uit het Jungleboek afkomstige namen als 
de eerdergenoemde Akela (de grote, 
eenzame grijze wolf), Raksia (de wolvin), 
Bagheera, Baloe en Ka. 

Het zomerkamp! Dat is het jaarlijkse 
evenement waar zowel de welpen als de 
verkenners het hele jaar naar uit kijken. De 
welpen worden dan ondergebracht in een 
stal bij een boer in de buurt van de 
bosrand. Een bos is absoluut een vereiste 
voor een goed spel. In de directe omgeving 
kamperen de verkenners in tenten. Voor 
deze zomerkampen trekt men veelal 
richting Vilsteren bij Ommen of naar 
Tubbergen, de nieuwe parochie van 
pastoor Schaepman. Tijdens zulke 
kampweken worden in die jaren regelmatig 
gastleiders ingeschakeld, die zo hun 
bekwaamheidstest als groepsleider kunnen 
afleggen. Een van deze gastleiders is Jan 
de Quay, de latere minister-president. 

Na enkele jaren beginnen de verkenners 
door de maximumleeftijdsgrens heen te 
groeien. Ze willen echter beslist niet weg 
bij de Ben Labre-groep. Zoals dat ook bij 
andere groepen gebeurt lost men dit 
probleem op door ze te promoveren tot 
seniorverkenner. Een van hen is Jan 
Werner die ruim een kwart eeuw lang Ben 
Labre trouw blijft als verkenner, 
voortrekker, vaandrig en hopman. Zo 
eenzelfde carrière doorloopt ook Thijs 
Elbertsen, die pas in 1952 afscheid neemt. 
Zelfs seniorverkenners worden elk jaar een 
jaartje ouder. In 1936 is dan ook de tijd rijp 
voor de oprichting van een 
voortrekkersstam. Dit wordt de "Kardinaal 
van Rossum Stam" onder leiding van 
oubaas J. Broere. Helaas biedt de zolder 
van de St. Michaëlschool geen plaats voor 
deze nieuwe troep. Naarstig wordt gezocht 

naar een eigen stamhut. Aan de Paltzerweg 
blijkt een oude ongebruikte bouwkeet te 
staan, die prima geschikt is voor dit doel. 
Deze wordt aangekocht, gedemonteerd en, 
met toestemming van de gemeente, weer 
opgebouwd bij de boomgaard van de 
pastorie achter de kerk. 

Dan de topper van deze vroege periode van 
de Ben Labre-groep. In 1937 wordt 
deelgenomen aan de Wereld Jamboree in 
Vogelenzang met als een van de 
hoogtepunten het bezoek van Lord Baden 
Powell. 

Rond 1940 bestaat korte tijd een afdeling 
van de Blauwe Vogels. Dit is een groep 
gehandicapte kinderen die ook graag het 
spel van het verkennen spelen. De leidster, 
juffrouw Jansen, was zelf bedlegerig maar 
kreeg het wel voor elkaar een kamp voor 
deze groep in Heidepark te organiseren. 

Nu nog iets over de naamgeving binnen de 
verkennersbeweging van die tijd. De 
namen verkenner, vaandrig en hopman zijn 
afkomstig uit de militaire wereld. Niet zo 
vreemd, gezien de achtergrond van Baden 
Powell. Uiteraard wordt de Engelse 
benaming van militaire rangen in het 
Nederlands omgezet. Een 'hopman' was in 
de vroegere huurlegers de commandant 
van een vendel soldaten. De namen 
'voortrekker' en 'oubaas' stammen uit de 
tijd dat de Hollandse boeren vaste grond 
kregen in Zuid-Afrika. De voortrekkers 
waren de eerste boeren die het binnenland 
van Zuid-Afrika introkken en daar 
boerenbedrijven stichtten. De eigenaar van 
zo'n boerenbedrijf heette oubaas, zijn zoon 
jongbaas. Deze naamgeving stamt uit de 
tijd dat Baden Powell als Brits officier in 
Zuid-Afrika actief was. 

DE JAREN 1941-1945 
Op 2 april 1941 vaardigt de Duitse 
Rijkscommissaris voor Nederland het 
besluit uit dat alle verenigingen moeten 
worden opgeheven. De hoofdkwartieren 
moeten worden verzegeld en er dient een 
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opgave van bezittingen en vermogen 
gedaan te worden aan de 'Vermogens 
Verwaltung'. Het dragen van een uniform 
wordt verboden. Als gevolg hiervan 
worden de administratie en het materiaal 
van de Ben Labre-groep op de 
schoolzolder opgeslagen en de deuren 
gesloten in afwachting van betere tijden. 
Uit de in omstreeks 1981 opgetekende 
herinneringen blijkt dat er tijdens de oorlog 
toch nog in het geheim enigszins wordt 
doorgedraaid in de schuur van hovenier 
Kersten aan de Utrechtseweg. De Stamhut 
blijkt in 1943 nog even in gebruik te zijn 
geweest als onderduikadres. In hetzelfde 
jaar wordt in verband met de veiligheid 
van leden en oud-leden het besluit 
genomen de volledige administratie te 
vernietigen. 
Dit is maar goed ook want in 1944 wordt 
de St. Michaëlschool gevorderd en in 
gebruik genomen door het Duitse leger. Na 
hun vertrek nemen Canadese militairen er 
hun intrek in. 

DE JAREN 1945-1951 
Na de bevrijding bloeit het 
verenigingsleven weer uitbundig op en zo 
ook Ben Labre. Er is een flinke toename 
van het aantal leden. Tijdens de 
wederopbouw van de groep is dat erg 
welkom. Het levert ook wel problemen op 
en zorg. Mensen met leiderscapaciteiten 
zijn dun gezaaid. 
Bij het weer toegankelijk worden van de 
school blijkt er van het materiaal weinig 
over. Veel is er verdwenen en wat er over 
is blijkt grotendeels onbruikbaar te zijn. 
Dus moet er met een praktisch schone lei 
begonnen worden. Er moet materiaal 
worden aangeschaft in een tijd dat er 
nauwelijks iets te krijgen is, behoudens in 
legerdumps. Dus veel improviseren en zelf 
maken. 

Tot het tijdstip dat de schoolzolder weer 
beschikbaar komt mag de garage van 
hopman Kersten in het Burgemeester Van 
Heemstrakwartier als hoofdkwartier 
worden gebruikt. 

Op initiatief van kapelaan Bos wordt in 
1946 door Ans en Bea Thomas de 
meisjestak van Ben Labre opgericht, 
vernoemd naar de Peruaanse heilige Rosa 
van Lima. Er wordt gestart met een groep 
van twaalf gidsen in de leeftijdsgroep 
twaalf tot zeventien jaar onder leiding van 
guido Ans Thomas. De belangstelling 
blijkt groot want het aantal gidsen groeit 
door naar vierentwintig. Hun motto is 
'Weest bereid'. In de gidsenbeweging 
wordt toegewerkt naar ontwikkeling van 
karakter en verstand, van vaardigheden, 
hulpvaardigheid, kameraadschap en zorg 
voor de gezondheid. Het uniform van de 
gidsen bestaat uit een blauwe jurk met de 
groepsdas en een donkerblauwe hoed. De 
komst van ook nog eens een club van 
gidsen op het toch al krappe hoofdkwartier 
op de schoolzolder wordt door de 
verkenners niet erg gewaardeerd. Het duurt 
echter nog jaren voor er een oplossing 
wordt gevonden; dan wordt een speciale 
gidsenhut in Park Arenberg neergezet. 
Wanneer men later op die plaats begint met 
huizenbouw, verhuist de hut naar het 
terrein achter de kerk. 

Intussen is Ria Hufner gestart met een 
kaboutergroep voor meisjes in de leeftijd 
van zeven tot twaalf jaar. Deze krijgt ook 
een eigen hut op de locatie van de 
gidsenhut. 

De met kiekjes en tekeningen verluchte 
verslagen van de welpenkampen in 
Tubbergen (1948) en in Overasselt (1949) 
geven een goed beeld van hoe het er 
tijdens dit soort zomerkampen aan toegaat. 
Het transport heen en terug wordt verzorgd 
met een vrachtauto van Douwe Egberts. 
Voor elke dag is er een programma, dat 
voor de huidige lezer soms wat 
nostalgische gevoelens en ook vragen 
oproept. Zo vind ik in het verslag van 1949 

A„*.A„\t CIUCCIC progiaiiunaüiiücrucicii 
willekeurige volgorde: Bouwen holen, 
raadsrots-vlag-Maria versieren, 
morgengebed, dienstnest afwassen, 
hazenjacht, ontvoering prinses Marjella, 
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Negerdag etc. Hopman Jan Werner houdt 
samen met akela Nelissen een oogje op het 
welpen- en verkennerskamp en 
aalmoezenier Berendsen is de geestelijke 
verzorger. Jan Werner wordt in dat jaar 
geïnstalleerd als hopman, waarbij hij het 
vizierkompas en de dasriem van C. Kersten 
krijgt overgedragen. Een groot bewijs van 
vertrouwen. 

De financiële situatie van de groep is 
eigenlijk nooit erg rooskleurig, maar men 
redt zich zelfs uit de diepste dalen. In 1952 
verschijnt er licht aan de horizon. In 
navolging van de Engelse scouting-actie 
'Bob a Bob' (vrij vertaald met 'Een klusje 
voor een shilling') wordt gestart met de 
actie 'Een heitje voor een karweitje' 
tijdens de paasvakantie. Dit levert een 
welkome aanvulling van de kas op. In 
1955 zelfs een bedrag van ƒ 23,25. 

DE JAREN 1955-1965 
Het jaar 1956 brengt het vijfentwintigjarige 
jubileum voor de Ben Labre-groep en het 
tienjarige jubileum voor de Rosa van 
Lima-groep. Deze jubilea worden samen 
feestelijk gevierd door maar liefst 
vierentwintig welpen, vijfentwintig 
verkenners, zes aspirant-voortrekkers en 
vierentwintig gidsen met hun leid(st)ers, 
aalmoezenier, bestuursleden, reünisten en 
de grote groep moeders, vaders en anderen 
die achter de schermen de groepen in alles 
ondersteunen en helpen. Aantallen 
voortrekkers en kabouters zijn helaas niet 
in de annalen te vinden, maar die zullen dit 
jubileum zeker ook hebben meegevierd. 
Dit blijkt helaas het laatste jubileum van de 
Rosa van Lima-groep. De opheffing in 
1959 is onvermijdelijk wegens gebrek aan 
leidsters. 
In een wereld waarin zoveel heilige huisjes 
worden omvergehaald kan de invloed 
daarvan op de verkennerswereld niet 
uitblijven. In 1957 krijgen de 
welpenleidsters de vrije keuze tussen de 
hoed en een bruine baret of een klein bruin 
hoedje. 1963 brengt een gemoderniseerde 
tekst van de verkennerswet en in 1965 

komen er voor de verkenners, voortrekkers 
en leiding nieuwe uniformen. Lichter 
getinte shirts, lange broek en baret. Een 
nostalgisch afscheid van de karakteristieke 
en zo lang gebruikte verkennershoed, de 
'flosjes' aan de kousen en de bekende 
corduroy broek. Alleen de patrouilleleider 
mag zijn stok nog behouden. 

Rond 1964-1965 blijkt het bij de groep 
allemaal niet zo best te lopen. Er is een 
groot leidersprobleem en zonder leiders is 
het snel gedaan. De opheffing van de Rosa 
van Lima-groep zit ieder nog vers in het 
geheugen. In deze periode weet de 
toenmalige voorzitter van de 
groepsstichting Joop van Rijnsoever de 
niet-katholieke Dirk Verheule binnen te 
halen. Voor een rooms-katholieke 
verkennersbeweging een wat 
ongebruikelijk besluit, maar dat in de 
praktijk een wijs besluit blijkt te zijn. Al 
snel weet deze nieuwe man weer eenheid 
te smeden tussen welpen en verkenners en 
krijgt ook de oudercommissie een nieuwe 
impuls. Dit blijkt een belangrijke 
verbetering voor de niet bijster goede sfeer. 
De financiële situatie baart opnieuw veel 
zorgen. Voor de aanschaf van materiaal is 
geen geld, zodat de seniorverkenners 
zonder tenten blijken te zitten. In deze tijd 
wordt naarstig naar een nieuwe 
inkomstenbron gezocht naast de 
contributies. Een van de belangrijkste 
oorzaken van de slechte financiële situatie 
is de huisvesting. In het begin van deze 
periode neemt de gemeente namelijk een 
zwaarwichtige beslissing die als een bom 
inslaat bij de Ben Labre-groep. Er wordt 
niet langer toestemming gegeven om de 
schoolzolder als hoofdkwartier te 
gebruiken. Een ramp! Het enige alternatief 
is de leegstaande hut van de voormalige 
Rosa van Lima-groep, maar bij elke 
niespartij dreigt dit onderkomen in elkaar 
te storten. 

We leven nu in de tijd dat ligkuren voor 
TBC-patiënten in sanatorium Berg & 
Bosch achterhaald zijn door de medische 
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ontwikkelingen. Steeds meer lighallen 
komen leeg te staan. Men slaagt erin twee 
lighallen te kopen, die met eigen 
mankracht en de hulp van het zeer 
betrokken aannemersbedrijf Pauw van de 
Westerlaan gesloopt worden en als 
hoofdkwartier weer opgebouwd achter de 
kerk. Namen van leden van het gezelschap 
die zich inzetten voor de aankoop, de 
vergunningen en de wederopbouw zijn: 
Van Rijnsoever, Damereau, Philippi, Van 
Westendorp en Koster. De opbouw wordt 
een langdurige klus, die maanden in beslag 
neemt. De aankoop van deze lighallen kost 
een vermogen en dit moet met 
verjaardagsacties, luciferverkoop en 
loterijen bij elkaar gesprokkeld worden. 
Een belangrijke bijdrage komt uit de 
verkoop van de DAF, die pastoor Geelen 
bij zijn overlijden vermaakt blijkt te 
hebben aan de Ben Labre-groep. Tijdens 
de bouwtijd vinden de verkenners en de 
welpen tijdelijk onderdak in het 
Verenigingsgebouw aan de Groen van 
Prinstererweg. 

Elke katholieke verkenner heeft nog steeds 
het verkenners-kerkboek Kompas voor 
liturgie en gebed in de verkennersgroep in 
zijn bezit, dat uitgegeven wordt door 'De 
Katholieke Verkenner'. 

DE JAREN 1965-1970 
Het tekort aan stafleden is een regelmatig 
terugkerend probleem, ook weer in deze 
periode. Nu is de hoop gevestigd op een 
groep franciscanen die zich in De Bilt 
vestigt. Een van hen, Loek Bosch, stort 
zich vol overgave in de Ben Labre-groep. 
Hij en Dirk Verheule bereiden de 
oprichting van een rowan- en een 
voortrekkersgroep voor. In 1967 gaat voor 
de leeftijdsgroep veertien tot zeventien jaar 
de rowangroep van start onder de naam 
'Rowans 162', de 162e rowangroep in 
Nederland. Dirk Verheuie neemt de leiding 
van deze groep op zich, later opgevolgd 
door Loek Bosch. Om de Rowans verdere 
doorgroeimogelijkheden te bieden wordt in 
1970 opnieuw een voortrekkersstam 

opgericht onder de naam 'Cornelis 
Kerstenstam'. Een eerbetoon aan de 
oprichter van de Ben Labre-groep. 
Wanneer de oude voortrekkerstroep 'De 
Kardinaal van Rossum-stam' werd 
opgeheven heb ik niet in de annalen 
vermeld gevonden. 

Ook met de welpen gaat het goed in deze 
jaren. De bestaande horde zit vol en er 
staan maar liefst elf aspirant-welpen op de 
wachtlijst. Er komt een tweede horde onder 
leiding van Marjan Witje. Ellen Koning 
blijft trouw aan de eerste horde. 

| | . ..:;:V; -. ;:• : | | p - J •• 

Avondvierdaagse 1967 
onder leiding van Hopman Werner 

De financiële situatie blijft onveranderlijk 
penibel. De aanzet tot een meer structurele 
geldbron voor de materiaalaanschaf vormt 
het plan om te beginnen met een jaarlijkse 
fancyfair. Intussen wordt er allerwegen erg 
zuinig gedaan. De patrouillekisten die nu 
nog in gebruik zijn worden in deze magere 
jaren ontworpen door de heer Philippi. 

Om het thuisfront wat nader te betrekken 
bij de activiteiten van de verschillende 
groepen worden er moeder- en 
vaderweekenden georganiseerd. De 
moeders worden ook ingeschakeld bij het 
bereiden van de boerenkoolmaaltijden. 
Zeker is dat na zo een maaltijd een 
grondige schoonmaak absoluut 
noodzakelijk is. Maar er wordt nog veel 
meer gedaan. De agenda van de 
leidersvergadering op 1 oktober 1969 
vermeldt de volgende besprekingspunten: 
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Groepsdag, avondtocht-dropping, planning 
leiderscursussen, installatie verkenners, 
rowans en voortrekkers en de organisatie 
van het kerstfeest. De installaties zijn altijd 
bijzondere gebeurtenissen voor de 
geïnstalleerden zelf en voor de groep. De 
bevestiging dat je er nu echt bij hoort. 

DE JAREN 1970-1975 
De beginjaren van deze periode worden 
gekenmerkt door organisatorische 
problemen. Het loopt door 
communicatieproblemen en onderling 
wantrouwen niet echt lekker Er moeten 
zware noten worden gekraakt en dat 
gebeurt ook. In 1971 kan dan het 
veertigjarige jubileum groots worden 
gevierd met een plechtige 
eucharistieviering, een receptie, een 
tentoonstelling, een drukbezochte reünie en 
een buitendag voor de leden. 

Staf Ben Labre-groep 1971 
V.Ln.r. Rowanleider Loek Bosch, Raksia Mary 
Meutenkamp, Vaandrig Jan de Graaf, 
Rowanleider Chris Vos, (vooraan) Groepsleider 
Th. Borgman, (achteraan) Vaandrig Theo van 
Rijnsoever, Pivoleider Erik Kaspers, Bagheera 
Trudy Snijders, Akela Marian Witjes, Hopman 
Hans Lucassen, Baloe Corry Besamusca, 
Vaandrig Ben Snijders, Akela Frida Duin en 
Aalmoezenier Pater Vink. 

In datzelfde jaar ontstaan er weer 
huisvestingsproblemen. Als voorzitter van 
de Ben Labre Jeugdbeweging vraagt J. 
Pauw een bouwvergunning aan voor een 
uitbreiding van het hoofdkwartier. Er is 
voor ruim ƒ 2.000,- een directiekeet 
gekocht die weer opgetrokken moet 
worden als thuisbasis voor de rowans, een 
stevige aanslag op de kas. 
Helaas moet Dirk Verheule wegens 
gezondheidsproblemen zijn activiteiten 
staken. Hij geeft het stokje door aan 
opvolger Borgman. 

Omstreeks 1972 wordt een eerste poging 
gedaan tot oprichting van een Pivo-groep, 
de eerste groep binnen Ben Labre voor 
zowel meisjes als jongens van zeventien 
tot tweeëntwintig jaar. Pivo is een 
samensmelting van de groepsnamen 
pionierster en voortrekker. De tijd blijkt 
hiervoor echter nog niet rijp te zijn. In 
1975 doet Loek Bosch een nieuwe poging. 
Deze keer met groot succes. 
In het begin van deze periode is er sprake 
van een onrustbarende terugloop van het 
ledental. Dit vraagt om een nieuwe 
methode van ledenwerving. Er wordt een 
diaprogramma opgezet dat wordt 
losgelaten op de leerlingen van drie 
parochieschol en. Het blijkt een schot in de 
roos. De nieuwe toestroom is dusdanig dat 
er nu een ander probleem ontstaat. Hoe te 
komen aan voldoende leiding voor deze 
aanwas? 

Tijdens een 'weekend op de hei' in 
Overasselt in 1973 wordt onder andere de 
basis gelegd voor een nieuwe 
groepsstructuur, een gewijzigde 
taakinhoud van de groepsleiders en het 
ontstaan van een begeleidingsteam. Dirk 
Verheule keert tijdelijk terug onder de 
vleugels van Ben Labre om mee te werken 
aan het realiseren van de nieuwe 
structuren. 

DE JAREN 1975-1981 
Wij wandelen rustig verder naar de 
afsluiting van de eerste halve eeuw in het 
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bestaan van de Ben Labre-groep. Binnen 
de groep gebeurt veel in deze periode. 
Nadat al jaren geleden de verkennershoed 
het loodje had moeten leggen, worden nu 
ook de baretten definitief aan de kapstok 
gehangen. Men blijft echter herkenbaar als 
scout door het overhemd met de bekende 
groepsdas en de blauwe broek. De in 1973 
in Overasselt genomen besluiten met 
betrekking tot het begrip coaching in plaats 
van leiding doen de benamingen hopman, 
vaandrig en akela na een lange periode 
definitief van het toneel verdwijnen. De 
rowangroep is inmiddels meer dan 
volwassen en viert in 1977 het tienjarig 
bestaan. 

1981 sluit de eerste halve eeuw van de Ben 
Labre-groep af. De structuren die Baden 
Powell voor de padvindersorganisatie voor 
ogen had, zijn onder invloed van 
maatschappelijke ontwikkelingen sterk 
veranderd. De kern van zijn ideeën blijft 
onverminderd voortleven. 
Al over de drempel van het vijftigjarig 
jubileum van de Ben Labre-groep sluit ik 
mijn verhaal af. Naar ik hoop en verwacht 
zult u het sluitstuk van de inmiddels ruim 
zeventig jaar lange geschiedenis van de 
Ben Labre-groep in een van de komende 
nummers van De Biltse Grift te lezen 
krijgen. 

Inmiddels is een nieuw fenomeen ontstaan 
waarin de filosofie van Baden Powell niet 
voorziet. Enthousiaste vaders beleefden de 
vaderweekenden dusdanig intens dat zij 
samen met oud-leiders en -leidsters en 
vrienden van Ben Labre komen tot de 
oprichting van de wevergroep. Zij willen 
ook graag binnen Ben Labre als groep 
draaien om zich dienstbaar te maken. 

Tot slot 
Ik ben mij ervan bewust dat er legio 
mensen, belangrijk voor Ben Labre, in dit 
verhaal niet met name genoemd zijn. Dit 
bedoelt zeker niet afbreuk te doen aan het 
belang van hun inbreng in de Ben Labre-
groep. Toch wil ik nog enkele namen 
noemen die in de laatste periodes 
veelvuldig in verslagen voorkomen. Dat 
zijn onder anderen: Chris, Ben en Cor 
Snijders, Nico Vos, Wim Hogenes, Jos 
Westendorp en Ed Nuyting jr. 
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VÂNBILTSCHFANFARECORPS TOT 

KONINKLIJKE BILTSE HARMONIE 
OFWEL HET VERHAAL VAN EEN 

EERBIEDWAARDIGE 102-JARIGE! 
Trims de Bruijn 

Het is 24 januari 1900 als het Biltsch 
Fanfarecorps wordt opgericht door mr. A. 
Pronk van Hoogeveen, de actieve 
gemeentesecretaris van De Bilt. Al in 1899 
treft hij daartoe voorbereidingen door 
contact te zoeken met de bestaande 
muziekverenigingen. Op 17 oktober 1899 
wordt in hotel Poll vergaderd en wordt een 
commissie in het leven geroepen die 
maatregelen treft om tot oprichting van een 
muziekvereniging te komen. De commissie 
bestaat uit de heren M. Dolman, G.J. 
Nieuwenhuis, mr. A. Pronk van 
Hoogeveen, A. Ravenhorst en jonkheer 
Ch.L. Roëll. 
De aanschaf van instrumenten wordt 
mogelijk doordat bij enige inwoners van de 
gemeente een renteloze lening van ƒ 450,-
geplaatst kan worden en zo wordt dan op 
24 januari 1900 de vereniging opgericht 
met de naam Het Biltsch Fanfarecorps. 
Na de nodige inlichtingen ingewonnen te 
hebben stelt de heer Pronk de heer H. Kok 
jr. aan tot dirigent. Deze keuze is van groot 
belang geweest gezien de grote verdiensten 
van de heer Kok voor de vereniging. 
De eerste uitvoering van het Fanfarecorps 
is al op 3 januari 1901 te Baarn. Daar 
behaalde men de eerste prijs in de derde 
afdeling. De heer Kok had nog twee 
muziekgezelschappen te dirigeren nl. uit 
Doorn en Soest, die ook onder zijn hoede 
stonden. Dan moet er toch flink 
gerepeteerd zijn en moet de dirigent 
letterlijk wat in zijn mars gehad hebben! 
Van de oprichting tot in 1955 heeft Kok 
leiding gegeven aan het Fanfarecorps dat 
hij tot een van de beste korpsen van het 
land gemaakt heeft. Kok is een man met 

gezag in de wereld van de muziek. Hij 
speelt als hoornblazer in het Utrechts 
Symfonie Orkest, later in het Amsterdams 
Concertgebouworkest. 

Elke vrijdagavond wordt er in de 
Tuinstraatschool gerepeteerd. De 
presentielijsten worden precies 
bijgehouden. De contributieboeken laten 
zien dat bij elke repetitie eerst twintig cent 
contributie betaald moet worden. In de 
jaarvergadering op 24 januari 1902 blijkt 
er een batig saldo te zijn. Er wordt een deel 
van de renteloze lening uitgeloot en men 
besluit de contributie te verminderen tot 
vijftien cent per week. Het gaat de jonge 
vereniging dus goed. 
Om dit te bewijzen een verslag in het 
Utrechts Nieuwsblad van 28 augustus 
1902: 
„ De Heer H. Kok jr., directeur van het Biltsch 
Fanfarecorps, hetwelk den eersten prijs behaalde 
op het concours te Purmerend heeft als blijk van 
waardering daarvoor van de commissie van 
toezicht ontvangen een dirigeerstok met zilveren 
knop en beslagen, doch ook de leden der 
muziekvereniging viel eene verrassing te beurt daar 
hun werd medegedeeld, dat zij geheel op kosten van 
die commissie een pleziertocht mochten maken naar 
Arnhem en omstreken. " 
Men speelt in Purmerend in de vierde 
afdeling en behaalt daar de eerste prijs. 
Vanaf het begin was hoogwelgeboren 
vrouwe douairière Steengracht van 
Oostcapelle, gravin Schimmelpenninck 
beschermvrouwe van de vereniging. De 
commissie van toezicht bestaat uit dezelfde 
leden die de oprichting voorbereid hebben. 
Het doel van de vereniging is het geven 
van concerten, het met muziek opluisteren 
van feestelijkheden in het algemeen en het 
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beoefenen van de muziek in het bijzonder. 
De concerten worden gegeven in de 
muziektent, eerst in het Kloosterpark en 
later op het landgoed Beerschoten, waar de 
beschermvrouwe resideert. 
En concerten worden er gegeven, blijkens 
de volgende opsomming: 
1921, 16 april - Serenade met kinderkoor, 
wegens uitreiking van het vaandel aan dat 
koor. 
24 mei - Mars met kinderkoor, na 
terugkomst uit Oosterbeek. 
3 juni - Concert, 17 juni concert, 7 juli 
concert, 22 juli concert, 23 juli hetzelfde 
concert te Bilthoven, 
31 augustus - Marsmuziek met kinderen 
's morgens, 's middags en 's avonds in de 
optocht. 
2 september - Serenade dr. Bijsterveld 
wegens de eerste prijs te Hilversum en 
5 september nog een concert. Die eerste 
prijs in Hilversum is dan gewonnen in de 
klasse uitmuntendheid! 
Buiten dit alles gaat men naar buurtfeesten 
zoals in Tuindorp en op de Heerenweg. 
Ook haalt men jaarlijks het kinderkoor in 
als dit terugkomt van een concours voor 
kinderkoren, maakt men met het koor een 
rondgang door het dorp. Tevens worden 
huwelijksfeesten opgeluisterd. 

Het Biltsch Fanfarecorps en de Biltse 
samenleving eromheen in die tijd 
Een bijzonder jaar, 1922. Al in de 
vergadering van 9 september 1921 worden 
plannen gemaakt voor het houden van een 
groot nationaal concours. Er wordt een 
commissie van onderzoek ingesteld, die al 
op 30 september de begroting voor het 
concours klaar heeft. 
De kosten voor muziektent, tenten voor 
jury en stoelen, licht, aanleg, prijzen, 
bewaking, drukwerk, porti, toiletten en 
water worden begroot op totaal ƒ 3.200,-. 
Inkomsten: entree, 500 boekjes, inleg 
verenigingen, pacht tentjes en advertenties 
samen ƒ 3.550,-. Hierbij een groot deel uit 
de notulen van de vergadering op 30 
september 1921 omdat deze zo aardig 
midden in de samenleving staat. 

De erevoorzitter dr. Bijsterveld leidt de 
vergadering en heeft dus deze begroting 
aan de vergadering voorgelegd. „Nadat 
door verschillende leden nog opmerkingen 
zijn gemaakt en vragen gesteld, wordt door 
onze erevoorzitter gevraagd wat de leden 
er van denken, daar er feitelijk niemand op 
durft in te gaan zegt de voorzitter dat hij de 
knoop maar door zal hakken, en zegt dat 
hetgeen De Bilt nooit heeft mogen 
aanschouwen zal komen, namelijk een 
concours in 1922, uitgeschreven door het 
Biltsch Fanfarecorps. Dit wordt met een 
luid applaus begroet." 
„Voor de feestcommissie heeft onze 
erevoorzitter een opdracht gemaakt welke 
ongewijzigd wordt aangenomen, te weten 
de heren: Nieuwenhuis, Staal, Van Dijk, 
Ekdom, Peters, Van Zutphen en Van 
Bodegraven, die allen hun benoeming 
aanvaarden." 

„Benoeming der jury heeft thans plaats: 
Dit wordt in de eerste plaats onze 
directeur, de heer Kok, daarna worden de 
volgende namen genoemd: Ruigrok, 
Hutschenruyter, Keereweer, Ogier, 
Wolthers en Kriens." 
Dan volgt het erecomité en ik kan u de 
namen niet onthouden, er zullen er bij u 
nog veel bekend zijn. De burgemeester 
wordt als voorzitter gevraagd en daarna 
volgen: jonkheer Steengracht van 
Oostcapelle, mr. A. Pronk van Hoogeveen, 
dr. Bijsterveld, G. Nieuwenhuis, W. 
Booths, mevrouw Sikkes, D. de Block van 
Haarsma de With, mevrouw Van Beest, 
baron van Boetzelaer, jonkheer 
Schouwenburg, H. Kesler, dr. Lette, P. 
Nijgh, Nengerman, J. Groenewegen, Van 
Boetzelaer van Santwij ck, Spence-Else. 
De heer Van Dijk vraagt of de kosten wel 
op zo een lang krediet zijn te krijgen, 
waarop onze voorzitter antwoordt dat hij 
daar borg voor blijft. 
Besloten wordt mevrouw Steengracht te 
oezocKen om naar van onze piannen te 
verwittigen hetgeen dr. Bijsterveld, 
Nieuwenhuis en Staal op zich nemen. 
Dan zijn er nog enkele instrumenten te 
kort. Er worden genoemd 2 bugels en 1 
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saxofoon. Dit punt wordt aangehouden tot 
na de conferentie met de beschermvrouwe. 
(Handig!) 
Daarmee is de grondslag voor een groot 
gebeuren gelegd. Voordat alles 
werkelijkheid is wordt er nog veel werk 
verzet. 
We maken een klein stapje in de tijd en 
gaan naar een artikel in De Biltsche 
Courant van 27 mei 1922: „Slechts een 
week scheidt ons van dit voor onze 
gemeente zo heugelijk feest. Het Biltsch 
Fanfarecorps gedenkt zijn oprichting, viert 
zijn 20-jarig bestaan. (In feite was dit toen 
22 jaar.) Uit verschillende plaatsen zullen 
op tweede pinksterdag en Dinsdag na 
Pinksteren de corpsen opkomen om 
elkander onder het gehoor van een 
vakkundige jury te bekampen te midden 
van de schoone omgeving die het landgoed 
Beerschoten biedt. Zaterdag 3 juni wordt 
het openingsconcert gegeven met 
medewerking van het Biltsch Kinderkoor, 
maandag 5 en dinsdag 6 juni zijn bestemd 
voor mars wedstrijden, concours en 
erewedstrijd. Terwijl de feestelijkheden 
besloten worden met een feestconcert, te 
geven door de Zaanlandse Kapel. 
De programma's van de concerten 
getuigen ervan dat de directeuren getracht 
hebben iets te bieden van hoge muzikale 
waarde. Ten laatste zal er dinsdagavond 
een groot vuurwerk worden afgestoken. 
Wij zouden willen sluiten met het verzoek 
aan alle ingezetenen gedurende de 
feestdagen te laten blijken, dat een 
vereniging feest viert die ons allen na aan 
het hart ligt. Daarom! Allen de vlaggen uit! 
Allen naar het feestterrein!" 

Hoe zou dat allemaal gegaan zijn? We 
worden er nieuwsgierig naar. De notulen 
en de krant berichten ons erover. Te 
beginnen met de notulen van de 
vergadering van 1 juli 1922. Het is te 
merken dat men opgelucht en blij is dat 
alles zo goed verlopen is. Men spreekt van 
alle kanten dank uit naar elkaar voor het 
vele werk dat is verzet. 

Het financieel verslag is zeer beknopt en 
ziet er als volgt uit: Inkomsten ƒ 6.598,41 
Uitgaven ƒ 4.484,77. Batig saldo 
ƒ 2.113,64. De heer Van Bodegraven, die 
als penningmeester tijdens het concours 
gefungeerd heeft, wordt dan ook hartelijk 
bedankt voor zijn goede zorgen. 
De Biltsche Courant van 10 juni 1922 
geeft een lyrisch verslag: 
,, Wanneer alles meeloopt dan heeft men een 
optocht, zegt men wel eens en dat dit de waarheid is 
blijkt bij het concours van het Biltsch Fanfarecorps. 
Voorop in den optocht zagen we het initiatief van 
dr. Bijsterveld van Hoogvliet, onmiddellijk gevolgd 
door de familie Steengracht van Oostcapelle met 
het ter beschikking stellen van hun heerlijk 
landgoed Beerschoten. Daarachter het uitvoerend 
comité en de grote bereidwilligheid van vele 
ingezetenen die het in staat stelden om met 
betrekkelijk weinig moeite een renteloos 
aandeelkapitaal bijeen te krijgen van ƒ 2.500,-. 
Dan volgen de heren van de terreincommissie, 
terwijl de hele stoet wordt voorafgegaan, besloten 
en voortdurend gevolgd door heldere stralen van 
een blijde voorjaarszon. Toen dan ook om 8 uur de 
voorzitter van het eere-comité, de hoogwelgeboren 
heer J. W. jonkheer Steengracht van Oostcapelle het 
concours opende waren er 1.500 tot 2.000 
bezoekers aanwezig. Er was grote aandacht en 
meermalen een daverend applaus. " 

De tweede pinksterdag bracht een 
opkomst, waarvan de grootste optimisten 
niet hadden durven dromen. Zelfs de trams 
en autobussen waren met vlaggen versierd. 
Van de vele prijzen die er behaald zijn zal 
ik er een noemen: Eereafdeling Harmonie, 
Zaanlandse Kapel, Koog a/d Zaan eerste 
prijs 300 punten en lof van de jury. Aan dit 
corps viel tevens ten deel de gouden 
medaille, uitgeloofd door de douairière 
mevrouw Steengracht. 

Van Fanfarecorps tot Harmonie 
Daarmee moeten we het grote avontuur 
laten voor wat het is en verder gaan met de 
verkenning van de historie van de groep 
musici die tot nu toe Fanfarecorps heette. 
Maar daar komt verandering in. In 1926 
wordt een paukenfonds ingesteld. De heer 
Kok zegt hierbij : „Alle corpsen in onze 
afdeling zijn in het bezit van pauken en het 
is niet goed dat wij al hetgeen voor pauken 
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in de partij voorkomt op de kleine trom 
moeten maken." Wanneer de pauken 
precies aangeschaft zijn is mij niet bekend, 
echter op een foto uit 1929 zijn de pauken 
van de partij. 
In september 1930 wordt het korps door 
toevoeging van houtblazers en contrabas 
omgevormd tot een harmonie en de naam 
gewijzigd in Biltsche Harmonie. 
Dr. Bijsterveld, de erevoorzitter, schenkt 
dan nieuwe instrumenten en de heer W. de 
Clerq geeft belangeloos les op de klarinet. 
Ook wordt herdacht dat het op 24 januari 
dertig jaar geleden is dat het corps is 
opgericht. De schrijver van het jaarverslag 
brengt hulde aan de man die daarvoor het 
initiatief nam, de heer A. Pronk van 
Hoogeveen. De leden die al vanaf het 
begin lid zijn, zijn de heren W. Ekdom jr., 
A. Pastunik, J. Vlek en H.W. Nieuwenhuis. 
In 1930 is er ook een nieuw vaandel 
geschonken door de beschermvrouwe ter 
gelegenheid van de nieuwe naam. In 
datzelfde jaar is er naast de vele concerten 
en serenades nog een serenade gebracht als 
dank aan de heer Hinlopen voor het 
vernikkelen van de instrumenten. 
De jaren dertig zijn ook voor het 
Harmonieorkest crisisjaren. De vereniging 
houdt rekening met mensen die het 
moeilijk hebben en verordent dat 
werklozen en degenen die in dienst zijn 
geen contributie hoeven te betalen. 
In 1931 is er opnieuw een concours 
gehouden op Beerschoten, dat ook als zeer 
geslaagd werd beschouwd. 
Op 11 juni van dat jaar wordt 
medewerking verleend bij de opening van 
het wandelpark. Zou dat het Dr. Carel van 
Boetzelaerpark zijn? Op 2 september, 
Koninginnedag, om 8 uur is er 
koraalmuziek, een traditie die ook nu nog 
in ere wordt gehouden, zij het dan nu op 30 
april. 

In 1931 telt de vereniging negenendertig 
leden, een vaandrig, une niarstaniboers en 
zes aspirant-leden. 
In 1932 en 1933 zijn de eerste tekenen van 
de teruggaande economie bij de Harmonie 
te herkennen. De gemeente trekt in 1932 

haar subsidie gedeeltelijk in en in 1933 
geheel. Veel donateurs bedanken en men 
moet dus zuinigheid betrachten. Ook het 
repetitiebezoek gaat achteruit, iets 
waarover men zeer bezorgd is. Op 31 
december 1933 brengt men een bezoek aan 
Berg en Bosch, waar gemusiceerd wordt 
voor de patiënten die daar worden 
verpleegd. 

De oorlogstijd: een zwarte bladzijde, 
ook voor de Harmonie 
In het jaarverslag van 1940 noteert men: 
,Jk hoop dat wij door kunnen blijven gaan, 
om, als er weer rustiger tijden aanbreken 
de, zij het door de oorlogstijd gehavende 
Harmonie te kunnen bijwerken en 
uitbouwen. " 
Toch heeft men ook nog zijn pleziertjes. 
Op 16 januari 1941 komen er slechts tien 
van de leden op de repetitie. De secretaris 
schrijft dan; „Repetitie niet doorgegaan, 
leden zijn waarschijnlijk schaatsenrijden." 
Heeft men in de jaren 1941 en 1942 nog 
we! steeds concerten gegeven, in 1943 en 
1944 besluit men dit niet meer te doen. 
En in 1944-1945 „De repetities werden 
gehouden met twaalf tot veertien man, de 
meeste jongeren kwamen niet meer, of 
waren naar Duitsland gedeporteerd of 
ondergedoken. Er was echter bekend dat 
bij stopzetten van de repetities het risico 
groot was, dat onze instrumenten en verder 
bezit in beslag genomen zouden worden, 
dus gingen we door tot 2 september 1944. 
Na 20.00 uur mocht niemand zich meer op 
straat vertonen. Een voorlopig eind aan de 
werkzaamheden, het ging alleen nog maar 
om lijfsbehoud. " 

Op 7 mei 1945 kwam de vereniging met 
vierentwintig leden weer bij elkaar. 
Gedurende enige maanden werd er 
gerepeteerd in de schilderswerkplaats van 
W. Ekdom aan de Utrechtseweg. Op 30 
* i : — 1 + „ _ i m ^ c 
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concerten in het park weer gehouden. 
In 1950 overlijdt de beschermvrouwe, 
mevrouw douairière Steengracht van 
Oostcapelle. Zij is 50 jaar beschermvrouwe 
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geweest van eerst het Fanfarecorps en later 
de Harmonie. 
Hierna krijgt de Harmonie een 
beschermheer, namelijk jonkheer Th. 
Roëll, en burgemeester H.P. baron van der 
Borch tot Verwolde van Vorden wordt 
benoemd tot erevoorzitter. 

De Harmonie wordt Koninklijk! 
Ook in 1950 wordt het 50-jarig bestaan van 
de Biltsche Harmonie gevierd met een 
concert, waarschijnlijk in het Hervormd 
Centrum. Het programma bestaat uit acht 
nummers waarvan er vijf nieuw 
ingestudeerd zijn. 

PROGRAMMA 
T E R G E L E G E N H E I D V A N H E T 

30 jarig bestaan der Biltscne Harmonie 
O p Dins Jag 24 en Maandag 30 Januari 1930. 

Beschermvrouwe JAevrouw Douairière }hr. ƒ, W. Steenyrucfit van 
Oost Capelle. geb. Grap. Schimmelpenninch. 

Directeur ff. Koh. 

1. Prins Eitel Friedrich. Marsch. H. L. Blankenburg. 

2. Gloria Fictis, Ouverture. L. Langlais. 

3. Les Patineurs. Wals. E. Walteufel. 

4. LArles iëne , Suite. G. Bizet. 

PAUZE 

3. D e Cannenburg . Ouverture. Nico Gerharz. 

6. Finlandta, Symphonisch Gerlicht. J. Sibelius 

7. Rigoletto, Fantaisie Brillante sur Opera^ G. Verdi. 

S. Neetland« Roem. Triomf marsch. A. M. van Leest. 

D e nummers 2 - 3 - 4 - 3 en 6, 

worden voor het eerst uitgevoerd. 

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 
heeft de koningin aan de Harmonie het 
predikaat koninklijk verleend. Op 11 juni 
1952 wordt dit door de burgemeester 
bekend gemaakt. 
De vereniging krijgt dan de naam zoals wij 
die nu kennen: Koninklijke Biltse 
Harmonie ofwel kortweg KBH. 
Op 25 september 1954 overlijdt de 
voorzitter A. Peters en op 15 november 
1954 wordt de heer J. Pama tot nieuwe 

voorzitter gekozen. 
In 1955 komen nog meer veranderingen. 
De heer Kok, inmiddels 82 jaar oud en 55 
jaar dirigent van de muziekvereniging, 
besluit dat het zo wel genoeg is geweest. In 
het Hervormd Centrum wordt hem tijdens 
een concert een grootse hulde gebracht. Hij 
wordt opgevolgd door de heer Marinus 
Larsen, die voor een grote vernieuwing 
binnen de KBH zorgt. 
In 1956 wordt een bazar gehouden die 
zoveel opbrengt dat een geheel nieuw 
instrumentarium kan worden aangeschaft. 
Zo rond 1957 worden plannen gesmeed om 
de Harmonie van uniformen te voorzien en 
op 10 juni 1957 kan men deze tijdens een 
zaal concert aan het publiek tonen. 

1960, weer een jubileum voor de KBH! 
Reden voor een groot feest dus. Een zestig
jarig bestaan moet gevierd en dat doet men 
groots. 
De heer J. Pama, voorzitter van de 
Harmonie en lid van de gemeenteraad, 
herdenkt in de raadsvergadering de 
oprichter van de muziekvereniging, mr. A 
Pronk van Hoogeveen, die veel voor De 
Bilt betekend heeft. Behalve 
gemeentesecretaris was hij oprichter van 
Het Biltsch Fanfarecorps, het Biltsch 
kinderkoor, de Volksbibliotheek en het 
Badhuis. De heer Pama verwoordt dan de 
wens van de KBH om zijn naam niet te 
vergeten en in het uitbreidingsplan ten 
westen van de Waterweg bij de 
naamgeving van de straten een straat naar 
hem te vernoemen. Jammer dat dit nooit 
gebeurd is. 
In zijn kwaliteit van voorzitter van de 
Harmonie verzorgt de heer Pama ook een 
reeks artikelen in de Biltse en Bilthovense 
Courant, waarin veel uit de geschiedenis 
van de Harmonie aan bod komt. 

De feestweek vindt plaats in de grote 
voortuin van de Grontmij. Het programma 
ziet er als volgt uit: 31 mei opent de 
burgemeester de feestelijkheden 's avonds 
om kwart voor negen. Om 9 uur begint een 
taptoe onder leiding van de kapelmeester 
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der Huzaren van Boreel, de heer Van 
Kleef. Hieraan nemen zes corpsen deel. De 
tweede avond, woensdag 1 juni, wordt om 
8 uur een populair concert gegeven door 
zes plaatselijke verenigingen: De 
Brandweerharmonie, Zang Veredelt, de 
Blokfluit en Accordeonclub, Zanglust, Con 
Spirito en de drumband van De 
Nachtegaal. 
Donderdag 2 juni is een avond voor de 
jongelui; op het terrein van de Grontmij 
wordt van acht tot twaalf uur een 
dansavond gehouden, muzikaal verzorgd 
door het beroepsdansorkest van Karel 
Hagemans. 
Op vrijdag 4 juni is de gala-avond van de 
Marinierskapel der Koninklijke Marine. 
Zaterdag 5 juni begint het concours. 
Ongeveer twaalf corpsen nemen hieraan 
deel. 
Op tweede pinksterdag is de tweede en 
laatste concoursdag, dan komen er 
eenentwintig gezelschappen aan bod. 
Tijdens dit jubileum wordt aan drie leden 
een koninklijke onderscheiding uitgereikt, 
aan de heren W. Ekdom, G. van Altena en 
J. Ekdom en wel voor hun vele jaren 
trouwe dienst aan de KBH. 
In het receptieboek bij dit zestigjarig 
bestaan zijn de handtekeningen van veel 
prominenten uit die tijd terug te vinden. 
Weer is een groot muziekfeest tot een goed 
einde gebracht. We moeten ons wel 
realiseren dat zoiets tot stand brengen geen 
kleinigheid is en er veel werk aan vooraf is 
gegaan. 
In de vergadering van 19 september 1960 
maakt de penningmeester bekend dat er 
geen batig saldo is van het gehouden 
concours. 
Ook is het met de opkomst bij de repetities 
niet al te best gesteld. Men wijt dit aan het 
vaak verzetten van de repetitieavonden, 
hetgeen onduidelijkheid in de hand werkt. 
Hierover wordt met de heer Larsen 

wens is op de vaste 
vrijdagavond te repeteren. 
Op de jaarvergadering in 1961 is dan al de 
heer Hoogendijk aanwezig, die staande de 
vergadering benoemd wordt tot de nieuwe 

dirigent. Als hem tijdens de vergadering 
gevraagd wordt wat hij denkt over het 
deelnemen aan het concours op tweede 
pinksterdag in Driebergen is zijn antwoord: 
„Ik ben er wel voor, maar het is wel heel 
kort dag, zodat iedereen geweldig zijn best 
moet doen, willen we iets bereiken". 
Jammer genoeg kan ik de gegevens van dat 
concours in Driebergen in 1961 niet 
achterhalen, maar de vele concoursen met 
de KBH onder zijn leiding geven een staat 
van dienst te zien die er niet om liegt. 
Van de tien concoursen komt men 
zevenmaal met een eerste prijs terug en 
driemaal met een tweede. Ook met de 
drumband gaat het uitstekend. De heer 
Hoogendijk brengt ook deze band in de 
hoogste afdeling. 
De nieuwe dirigent is een energieke, 
enthousiaste man die ook veel nieuwe 
initiatieven voor de jeugd aandraagt en zijn 
liefde voor de muziek op het hele corps 
overdraagt. Samen met de heer P. Catoen 
heeft hij in 1965 het leerlingenorkest 
opgericht. Vrijdag 19 februari wordt er 
voor het eerst gerepeteerd. Het 
instrumentarium heeft men al zo goed als 
rond, alleen de klarinetten vormen nog een 
probleem. In het voorjaar van 1969 komt 
er dan ook nog een jeugdbestuur. Voor de 
jeugdige KBH leden wordt gezocht naar 
een goede muzikale vorming. De heer 
Pama heeft inlichtingen ingewonnen bij het 
Utrechts Conservatorium, waaruit blijkt dat 
voor een redelijke prijs door de jonge 
leerlingen muzieklessen gevolgd kunnen 
worden. Het bestuur zal contact opnemen 
met het conservatorium en daarna met 
diverse ouders. 

Op 19 oktober 1967 wordt het 
majorettecorps opgericht. De eerste 
instructrice is mevrouw F. Mosterd - Van 
Bovenend. In 1969 krijgt dit corps 
uniformen in de kleuren wit en blauw. 
B1«"-.*>~ 1~~«~ 1~~~,4 —„•*. ,.,I++~ ,.„~— ,,̂ +-*~ ï a u w c inJg t IIVJC\I m t i w n i c v c c i , w m e 

mini-jurk en blauwe sjerp. 
Tijdens een rondgang met de KBH worden 
de nieuwe uniformen getoond. De dames 
die de kleding gemaakt hebben worden na 
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de rondgang gehuldigd met bloemen. 
In de jaren zestig gaat het soms wat 
moeizaam met de financiën. Door de 
toename van leden en jeugdleden heeft 
men meer instrumenten en uniformen 
nodig. Dit kost veel extra geld en dat is 
niet altijd in kas. De heer C. van Dijk 
merkt tijdens een van de vergaderingen 
op:„We zitten geldelijk zo akelig krap. dit 
moeten we in het bestuur eerst maar eens 
bespreken." Men bedenkt allerlei creatieve 
oplossingen, onder andere in de vorm van 
het werven van donateurs, het verzamelen 
van oud papier, waarvoor Wout van Riet 
en H. Catoen de promotors zijn. Ook 
worden er amandel broodjes verkocht, het 
eerste jaar 3.000 stuks. Het jaar daarop 
heeft men er al 6.000 nodig. 
In 1968 wordt vergunning aangevraagd 
voor een grote verloting. Er worden 1.600 
loten gemaakt à vijfentwintig gulden en 
van iedereen wordt volledige medewerking 
verwacht bij de verkoop daarvan. Het is 
allemaal hard nodig want ook de oude 
grijze uniformen, waarvan er verschillende 
al wat kaal worden en tien jaar dienst 
gedaan hebben, zijn aan vervanging toe. 

„Naar goede traditie hebben de KBH en de 
Brandweerharmonie op Nieuwjaarsdag aan 
burgemeester Fabius een muzikale hulde gebracht. 
Tijdens dit bezoek maakte aannemer C. van Dijk uit 
de Bilt, die bij de KBH trommelslager is, bekend 
dat hij zijn muzikale carrière gaat beëindigen. Op 
zaterdag 20 januari volgt zijn afscheid na vijftig 
jaar actief muzikant te zijn geweest en daarnaast 
jarenlang bestuurslid, waarvan al meer dan tien jaar 
vice voorzitter. De burgemeester had echter een 
verrassing voor hem en speldde hem voor zijn vele 
verdiensten de eremedaille in zilver verbonden aan 
de orde van Oranje Nassau op de revers." 

Utrechts Nieuwsblad van 2 januari 1968: 

Zo gaan ook in deze tijd verscheidene 
oudgedienden vertrekken en maken zij 
plaats voor jongeren. De KBH benoemt de 
heer Van Dijk tot erelid. Het is trouwens 
opvallend hoeveel zoons en dochters van 
deze ouderen hun plaats innemen. 
Daardoor blijven namen als Goudkamp, 
Van Dijk, Ekdom en Vlek binnen de KBH 
bestaan. 

Het concours te Rosmalen is ook in 1968. 
De KBH komt dan in de ereafdeling uit. 
Op zichzelf al een mooi succes. Maar dan 
het resultaat!!! Voor het verplichte 
nummer 56 punten en voor het 
keuzenummer 55Î4 punt, met lof van de 
jury! Daarmee is men gepromoveerd tot 
het hoogst haalbare, de vaandelafdeling. 

In 1969 worden de oude grijze uniformen 
vervangen door nieuwe. Deze zijn gemaakt 
door de fa. Swart uit Purmerend en maken 
een goede indruk: zwarte pantalon met 
smalle witte bies, het jasje korenblauw met 
zilveren epauletten en zilveren KBH-
embleem, een kolbak voor op het hoofd. 
De jongeren dragen een blauwe baret met 
witte pluim in plaats van een kolbak. 

In 1970 wordt door de KBH medewerking 
verleend aan het Utrechts concours 
hippique. Ook is het weer een 
jubileumjaar. Ter gelegenheid van dit 70-
jarig bestaan wordt een jubileumkrant 
uitgegeven met het feestprogramma. 
Woorden van de heer Hoogendijk in deze 
krant:,, Als U allen eens wist wat een 
enorme opoffering en geweldig 
doorzettingsvermogen dit orkest heeft, dan 
moetje er wel stil van worden. Nooit doe 
ik een vergeefs beroep op hen. We mogen 
trots zijn op zo 'n vereniging die inmiddels 
is uitgegroeid tot 125 leden. " 
Daar heeft ook de kleine grote man, want 
zo mag ik de heer Hoogendijk wel 
noemen, zijn deel aan gehad. 
Op 11 juni 1970 Taptoe op het La Plata-
terrein. Deelnemers zijn: de 
Brandweerharmonie uit Bilthoven, de 
Soester Muziekvereniging, het 
Harmoniegezelschap OBK uit Zeist en de 
eigen KBH. 
Op 12 juni optreden van de Marinierskapel 
onder leiding van J.P. Laro. Tijdens dit 
concert wordt de KBH door burgemeester 
en wethouders onderscheiden met de 
zilveren medaille van verdienste. Zaterdag 
13 juni, een optreden van Swiebertje voor 
de jeugd en een avondprogramma, aanvang 
20.15 uur met de Cats. 
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BUtsch fanfarecorps tussen de jaren 1902 en 1905 
Nog zonder uniformen 

Het is 1972 als Ger van Dijl voor het eerst 
een onderling solistenconeours organiseert. 
In 1974 wordt dan al fel om de prijzen 
gestreden. Winnaar is J. van Dijk. Hij 
ontvangt uit de handen van de heer Pama 
de Pamabokaal. De aanmoedigingsprijs 
van de dirigent gaat naar 
Michiel Westhof. 

Dan volgt het gedenkwaardige jaar 1975. 
Ten eerste het 75-jarig jubileum, dat groots 
wordt gevierd. Een langspeelplaat waarvan 
er 1000 geperst zijn is snel uitverkocht. 
Tijdens het galaconcert treedt het 
Westlands Mannenkoor op en maakt een 
overvolle zaal dolenthousiast. Vanaf dat 
jaar maakt het Bilthovens Bouwbedrijf De 
Jong iedere vijfjaar een dergelijk groot 
concert mogelijk. 
In hetzelfde jaar wordt de dan al vele jaren 
populaire Boerenkapel, die vaak is 

opgetreden op buurtfeesten, omgevormd 
tot een Egerländerkapel, die binnen enkele 
jaren een begrip wordt, niet alleen in De 
Bilt maar in het hele land. Onder leiding 
van de eerste dirigent Ger van Dijl, worden 
prachtige optredens verzorgd, onder andere 
op de Nieuwjaarsconcerten in het 
Dorpshuis. Na tien jaar neemt Aart 
Mosterd de staf over. 
In 1977 gaat men op bezoek bij de Duitse 
gemeente Coesfeld. 
Als onderschrift van een foto in de 
Allgemeine Zeitung: ,JJie Kapelle und die 
Drumband zählen zur Niederländischen 
Spitzenklasse " 
Op 29 oktober van datzelfde jaar heeft het 
majorettekorps groot succes. Tijdens het 
topconcours in Hilversum behalen de 
majorettes samen met Frida Mosterd 165 
punten en behoren daarmee tot de besten 
van ons land. 
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In 1978 wordt een oude traditie in ere 
hersteld. De viering van Koninginnedag 
wordt ingeluid door de KBH vanaf de trans 
van de toren van de hervormde kerk in de 
Dorpsstraat. De toren is dan pas 
gerestaureerd en kan er dus weer tegen. De 
Harmonie brengt daar traditiegetrouw 
koraalmuziek ten gehore. 
In 1979 gaat, na bijna twintig jaar bij de 
KBH werkzaam te zijn geweest, Peter 
Hoogendijk vertrekken. Cor Pronk wordt 
in 1980 de nieuwe dirigent. In datzelfde 
jaar gaan de majorettes naar een topcon-
cours in Rheden, nu onder leiding van Bep 
Elbersen en er wordt hard gewerkt. 
29 september solistenconcours. Marinus 
Meyer wint voor de derde keer de 
Pamabokaal. Er komt ook een tweede 
elpee, de ene kant voor orkest en 
drumband en de andere kant voor de 
Egerländerkapel met hun grote successen. 
Via een advertentie in de krant vraagt men 
enkele muzikanten voor hoorn en 
schuiftrombone. Repetities vrijdagavond. 

Uit de Biltse en Bilthovense Courant 26 
maart 1980. 
„Neem de KBH onder leiding van Cor Pronk. Voeg 
daarbij het Christelijk Residentie Mannenkoor 
onder leiding van Anne Posthumus en daarbij de 
bekende alt Caroline Kaart. En wat krijgt U dan? 
Een geweldig geslaagd concert. Een stampvolle 
zaal en een feestelijke sfeer in de sporthal. 
De KBH bestaat 80 jaar en het samenspel tussen 
orkest, koor en zangers is voortreffelijk. Ook de 
majorettes hebben wat te vieren, zij bestaan 
twaalfeneenhalf jaax " 

De oude repetitieruimte in de vroegere 
Tuinstraatschool voldoet al lang niet meer. 
Voor de groter wordende KBH is die te 
klein. Men heeft al eens voorzichtig 
gezocht naar een mogelijkheid om zelf iets 
te bouwen, maar dat bleek te duur. Nu 
komt door reorganisatie van de Brandweer 
de nog vrij nieuwe kazerne aan de 
Nieuwstraat vrij. Na veel onderhandelen 
met de gemeente mag de Harmonie dit 
gebouw dan gaan gebruiken. Het wordt 
netjes ingericht en op 22 september komen 
burgemeester en wethouders van De Bilt 

het nieuwe onderkomen bezichtigen. De 
heer Pama deelt mee dat het gebouw 'De 
Harmonie' zal gaan heten. Burgemeester 
mr. A. baron van Harinxma thoe Slooten 
schenkt bij die gelegenheid de vlag van de 
Van Ewijckstichting aan de Harmonie. 
Marius Meyer wint ook dit jaar weer het 
solistenconcours. 

Het instrumentenfonds van de vereniging 
heeft weer geld nodig en men is zeer 
creatiefin het bedenken van 
mogelijkheden om dit te verdienen. In 
1984 verzorgt de KBH in samenwerking 
met de gemeente de uitgave van een 
kwartetspel en ik herinner mij dit als een 
leuk spel. Oude kranten verzamelt men dan 
ook nog steeds en waarschijnlijk doet men 
dat ook nu nog. 
Maar dan, 19 januari 1985. De 
lustrumcommissie van de KBH, met als 
voorzitter de heer M.C. Bos, vertelt: „Al 
jaren hebben we met het plan rondgelopen 
een Europese reis te maken met ons orkest. 
Nu, aan de vooravond van ons 85-jarig 
bestaan kunnen we dit verwezenlijken. Op 
vrijdag 25 januari maakt de KBH een 
muzikale tour langs veel Europese landen 
zoals België, Frankrijk, Zwitserland, Italië, 
Spanje en Zweden. Al deze landen komen 
muzikaal aan bod." Tijdens dit concert 
wordt op voordracht van het bestuur de 
heer Jakob de Jong wegens zijn vele 
verdiensten voor de KBH benoemd tot 
beschermheer. 
In 1990 tijdens het voorjaarconcert op 15 
april wordt een extra onderbreking 
ingelast. De heer J. Pama, vanaf 1954 
voorzitter en president van de KBH, heeft 
te kennen gegeven zijn plaats te willen 
afstaan bij het bereiken van de 
tachtigjarige leeftijd. Als waardering voor 
alles wat de heer Pama in de voorbije 
vijfenveertig jaren voor de KBH heeft 
gedaan wordt hij nu benoemd tot 
erevoorzitter. Vervolgens ontvangt de 
scheidende president als geschenk van de 
KBH de partituur van de door Cor Pronk 
gecomponeerde mars gebaseerd op het 
Biltse Volkslied 'Meulenaer gaot vliegen'. 
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En dan komt de KB H in 1992 weer op haar 
oude nest terug. „We krijgen een 
superprofessionele ruimte en de KBH 
verdient dit", zo vertellen de heren Rik 
Drieënhuizen en Rien Bos. Wat is het 
geval? De Theo Thijssenschool komt leeg 
te staan en omdat het gebouw De 
Harmonie in de Nieuwstraat toch te klein 
blijkt te zijn voor de KBH, is na lang 
onderhandelen met de gemeente, het 
groene licht gegeven voor de verbouwing 
van de school en de uiteindelijke 
verhuizing naar de Jasmijnstraat. Met veel 
inzet van de leden wordt de verbouwing 
daar uitgevoerd en is het gebouw 
omstreeks november 1992 klaar voor 
gebruik. 
Ook in 1992 is een flink deel van de KBH 
op reis naar Amerika geweest. Onder
schrift bij een foto in de plaatselijke krant 
The heart of the valley current: "The Royal 
Dutch Orchestra, based in De Bilt 
Netherlands. This recent tour of Wisconsin 
was the first time they travelled to the 
United States. " 
In 1997 wil men de drumband geleidelijk 
aan ontwikkelen tot een melody percussion 
groep. Na veel inspanningen van de heer 
Arie Roelofsen begint het er op te lijken. 
Daarvoor moeten zeer dure instrumenten 
aangeschaft worden. Dat redt men niet 
meer op de gewone manier en vindt 
gelukkig de weg naar fondsen die daartoe 
opgericht zijn. Een bijdrage uit het VSB 
fonds geeft uitkomst en Fortis geeft haar 
steun door workshops en scholing mogelijk 
te maken. Weer een stuk ontwikkeling. 
Rien Bos treedt terug. Achttien jaar is hij 
bestuurslid geweest. Jarenlang was hij lid 
van het orkest en heeft hij veel optredens 
met de Boerenkapel en later de Egerländer 
muzikanten meegemaakt. Naast dit alles 
doet hij veel ander werk; hij beheert onder 
andere het archief van de KBH. 1999. Het 
jaar voor het 100-jarig bestaan. Vele 
wcrKgrocpen en commissies worden 
opgericht om dit speciale jaar groots te 
vieren. Jubileumcommissie, werkgroep 
festiviteiten, werkgroep concerten, 
werkgroep maandactiviteiten, werkgroep 

fondsenwerving, werkgroep Amerika. Dat 
deze mensen hun werk goed gedaan 
hebben kunt u zien aan wat in dat grootse 
jubileumjaar allemaal te doen is geweest. 
2 januari: een nieuwjaarsconcert, er wordt 
dan een nieuw clublied gepresenteerd. Dit 
concert valt samen met de 
nieuwjaarsreceptie van B. en W. 
22 januari: jubileumreceptie en de reünie 
in het gebouw aan de Jasmijnstraat. 
10 maart: concert voor jong en oud. Een 
heel leuk initiatief: het leerlingenorkest 
speelt voor de leerlingen van groepen 7 en 
8 èn voor de Biltse bejaarden. 
25 maart: galaconcert met Ernst Daniël 
Smidt en Justine Pelmelay. 
8 april: play-inn voor percussiegroepen. 
6 mei: streetparade, heel veel 
harmonieorkesten starten op Weltevreden 
en maken een muzikale rondgang. 
27 mei: feestavond voor de leden. 
3 juni: Jazz in "Swinging City" De Bilt. 
8 en 9 oktober: 24-uurs muziekmarathon. 
14 oktober Jubileumconcert, verdeeld over 
drie podia in de Sporthal. 
De vele sponsoren uit het Biltse bedrijfsle
ven hebben dit alles mede mogelijk 
gemaakt. 

Kort nawoord: 
Hierbij heb ik getracht voor u de 
geschiedenis van een van de oudste 
verenigingen uit onze gemeente te 
schetsen. Zelf heb ik daarbij grote 
bewondering gekregen voor de mensen die 
de KBH steeds weer levend houden en die 
door de jaren heen hun beste krachten 
hieraan gegeven hebben: in de eerste jaren 
de oprichters en de beschermers en later 
degenen die hen volgden. Gewone mensen, 
die overdag hun werk te doen hebben, 
waarbij een ding hen bindt: de liefde voor 
de muziek. 

KBH, nog vele goede jaren! Op naar de 
~>nt\ :—,~ 

Met dank aan Ernst Strubbe, Rien Bos en 
Jan van der Heijden. 
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