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De Biltse Grift

De Oude School is een van de oudste
gebouwen van De Bilt en werd gebouwd op
grond, die bij het voormalige Vrouwenklooster
behoord heeft. Het gebouw dateert uit 1652 en
werd tegelijk met de N . H . kerk gesticht.
Het was lange tijd de enige school van het
dorp en tegelijk ook de schoolmeesterswoning.
En aangezien de schoolmeester tegelijk koster
was kan het ook kosterswoning genoemd
worden. De eerste schoolmeester/koster was
Jan Jansz. Leerhaef. Hij begon met een klas
van ongeveer 35 leerlingen. De laatste leraar
die in De Oude School les gegeven heeft was
G.D. Enderlé. Anno 1844 waren er ongeveer
150 leerlingen. Die pasten niet meer in het
gebouw en er moest een groter onderkomen
worden gezocht. De Biltse school verhuisde
naar het pas gebouwde pand aan de
Dorpsstraat vanouds Steenstraat, thans
nummer 25. In dat pand waren tevens het
gemeentehuis en de veldwachterwoning
ondergebracht. In 1846 kocht het kerkbestuur
van de N . H . kerk het leeggekomen
schoolgebouw en vestigde er een bewaarschool
in. Tot 1873 bleef de bewaarschool in het pand
gehuisvest. Het tegenwoordig witgepleisterde
pand, genaamd De Oude School, is in de
loop der jaren diverse malen uitgebreid en
verbouwd. Het is in 1981-1982 op initiatief
van de Historische Stichting Oostbroek en
De Bilt gerestaureerd (zie gevelsteen, op onze
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website te vinden onder de knop gebouwen).
Het bestaat thans uit enkele appartementen.
Het voorste, tevens oudste, gedeelte ging na
1982 onderdak bieden aan de Historische
Stichting Oostbroek en De Bilt. Deze stichting
heeft de Historische Kring D' Oude School
(opgericht in 1992) de gelegenheid gegeven
om in het pand haar documentatiecentrum
onder te brengen en het te gebruiken voor
vergaderingen en andere bijeenkomsten.
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