
Van de hoofdredacteur 

Haarlem, Delft en Alkmaar. Oppermanns eigen 
leerling Brandt keerde zich tegen de zienswijzen van 
zijn leermeester en verdedigde de echtheid van het 
charter van bisschop Godebald anno 1127 voor de 
stad Utrecht." Dit betekent uiteraard niet dat alles 
wat Oppermann voor vals hield dat niet was. Het 
betekent wel dat men uiterst voorzichtig moet zijn 
met het 'onecht' verklaren van het schaarse materiaal 
dat ons uit de twaalde eeuw resteert, ook dat van 
Oostbroek. 
28 Zoals op de site van het Utrechts Archief, bij 
Van Buchel, Van Kalveen en Post. 
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RECTIFICATIE: 

VAN DE HOOFDREDACTEUR 

De meeste lezers van De Biltse Grift — behalve 
zij die het al wisten — zal het zijn ontgaan dat 
dit nummer het eerste is dat is verschenen 
onder de verantwoordelijkheid van een nieuwe 
hoofdredacteur. Vijfjaar lang heeft Rob Herber 
deze functie zeer nauwgezet vervuld en nu heeft hij 
besloten om ermee te stoppen. Steven Hagers heeft 
het stokje van hem overgenomen. 

Binnen de Historische Kring D'Oude School ben 
ik een nieuw gezicht, maar niet binnen de gemeente 
De Bilt. Als jongen heb ik - tussen 1967 en 1976 
- in Bilthoven gewoond en sinds 2001 ben ik weer 
woonachtig in de gemeente, nu echter aan de andere 
kant in De Bilt. 

In De Biltse Grift van juni 2007 is en artikel van 
Rob Herber gepubliceerd onder de titel Bankier, 
minister, ambassadeur: het veelzijdige leven van mr 
J. W. Beyen. Aan het einde van het artikel is onder 
het kopje Bronnen een verwijzing opgenomen naar 
de internetpagina www.beyen.net/nieu5htm, een 
onderdeel van de door Laurens Beijen samengestelde 
familiewebsite Beijen/Beyen. Helaas is in het 
artikel niet vermeld dat de eerste drie pagina's, 
die een levensbeschrijving van de oud-minister 
bevatten, geheel zijn overgenomen van genoemde 
website. Rob Herber betreurt het ontbreken van die 
vermelding en biedt de heer Beijen daarvoor zijn 
verontschuldiging aan. 

Gaat er veel veranderen aan De Biltse Grift? Zoals u 
hebt kunnen constateren is er dit nummer aan het 
vertrouwde voorkomen nog niets veranderd. Wat 
mij betreft blijft dat voorlopig ook zo, maar ik wil 
wel graag weten wat u van het blad vindt en vooral 
wat u ervan verwacht. Om daar achter te komen, 
zal aan het komende nummer een enquête worden 
toegevoegd. 

Ik hoop in ieder geval dat u De Biltse Grift met even 
veel plezier — en liefst zelfs nog meer - zult blijven 
lezen als voorheen. 
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