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Deze hadden met elkaar aanmerkelijk 
meer ogen om naar het glazen huis te 
kijken dan in Maartensdijk of De Bilt... 
Daar komt bij, dat de Westbroekse 
gemeenschap wat meer neiging tot 
isolement zal hebben vertoond. Door 
Westbroek liep geen doorgaande weg 
zoals die door De Bilt en Maartensdijk 
liep. In feite doet het er niet zo veel toe 
een verklaring te vinden. Het vertellen 
van het verhaal kan en mag voor de 
historicus voldoende zijn. Dat brengt ons 
terug bij het vraagteken van de titel: 'Van 
onbesproken gedrag?' Het antwoord is 
éénduidig: Van onbesproken gedrag 
waren niet alle herders en onderwijzers in 
het verleden van de 'nieuwe' gemeente 
De Bilt. En dat is niet zo 
verbazingwekkend. 
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De Oude Gemeentewapens (Redactie) 
Naar aanleiding van her artikel 'De oude gemeentewapens van De Bilt...' van Jan van der Heijden in De Biltse 
Grift, 12e jaargang nr. 4, december 2003, pagina 64 en verder, zond de heer D.IJ. Koster ons de volgende reactie: 
De nu Utrechtse wijk Tuindorp verhuisde in 1954 van Maartensdijk naar Utrecht. Bij de grenscorrecrie in 
vermoedelijk 1975 of 1995 kwam garage Buitenweg geheel in de gemeente De Bilt te liggen. Daarvoor liep de 
grens met óf Utrecht óf Maartensdijk (maar ik voel het meeste voor Utrecht) over het achterparkeerterrein en door 
de toiletgroep stalgarage. 
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