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Van de redactie
Ter afsluiting van dit jubileumjaar negenhonderd jaar De Bilt ontkomen we er natuurlijk 
niet aan om daar nog een keer uitgebreid bij stil te blijven staan. We openen dit nummer 
met het lied dat Maas van Apeldoorn ter gelegenheid van dit jubileum heeft geschreven.
Vervolgens komt er een ander jubileum dat dit jaar speelt aan de orde, namelijk de  instel-
ling van het ambt van burgemeester nu tweehonderd jaar geleden. Reinout Vos schreef 
een beschouwing over de burgemeester in de negentiende eeuw en Arjen Gerritsen 
voegde daar zijn visie op de toekomst van het ambt in deze eeuw aan toe.
Anne Doedens houdt een pleidooi voor het oprichten van een Bilts museum in enigerlei 
vorm, wat een mooi vervolg zou zijn van de festiviteiten van dit jaar.
In De Bilt toen en nu krijgt u weer een mooi beeld van een plekje in onze gemeente dat in 
de loop der jaren zeer sterk is veranderd.
Karel Beesemer geeft een impressie van een bijzonder boek dat dit jaar is verschenen, 
geschreven door en exclusief verspreid onder oud-gemeentebestuurders.
We sluiten af met weer een deel van het oorlogsdagboek van mevrouw Van Bodegraven.
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Door Jitte RoosendaalMaas J. van Apeldoorn

Jubileumlied negenhonderd jaar De Bilt 

Jubileumlied negenhonderd 
jaar De Bilt

couplet 2
Negen eeuwen gingen heen
En we kijken om
Naar wat was in vroeger tijd
Dat komt nooit weerom
Maar dit jaar vormt dan de brug
Tussen toen en dan
En door iedereen gewild
Samen in De Bilt

couplet 3
Zo gaan wij de toekomst in
Alle kernen saam
leder met een eigen sfeer
En met eigen naam
Maar ondanks soms een verschil
Blijft De Bilt symbool
Eén voor allen, allen één
Dat is ons parool.
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Hans Vos 

Tweehonderd jaar 
burgemeesterschap in tijden 
van verandering
In dit jaar bestaat niet alleen de 
gemeente De Bilt 900 jaar maar is het 
ook twee eeuwen geleden dat het ambt 
van burgemeester in Nederland werd 
ingesteld. Om ook aan deze memorabele 
gebeurtenis aandacht te besteden, 
heeft de redactie de burgemeester van 
onze gemeente, de heer A.J. Gerritsen, 
gevraagd een bijdrage te schrijven over 
het ambt van burgemeester in de 21e 
eeuw. Om een en ander in een historisch 
kader te plaatsen hebben wij met dank 
aan Hans Vos een bijdrage van diens 
hand opgenomen waarin hij een resumé 
geeft van een studie van zijn zoon, 
Reinout Vos; dezelfde die al eerder, in 
2009, een artikel publiceerde in De Biltse 
Grift ‘Beeld van Bestuur van De Bilt 
tussen 1825-1888’. In dat artikel speelde 
de burgemeester al een belangrijke rol, 
maar de strekking was breder. Daarom 
laat hij nu in een ander kader nog eens 
het voetlicht op het burgemeesterschap 
schijnen.

Burgemeester in de 19e eeuw[1]

Reinout C. Vos

Rond 1813 was het burgemeesterschap ten 
plattelande een nieuwtje; een begrijpelijk 
nieuwtje, want het begrip ‘burgerschap’ was 
duidelijk gekoppeld aan de opkomst van de 
steden in de latere middeleeuwen, en het 
platteland was in feite vooral het bezit van 
adel en ambachtsheren. En zo ressorteerde 
De Bilt vanaf 1715 onder de ambachtsheren 
van Oostbroek en De Bilt[2]. Maar de Franse 
tijd liet zijn sporen na, en met de grondwet 
van 1815 kwam de burgemeester de plaats 
van de maire overnemen. Weliswaar had 
van Hogendorp in zijn proclamatie van 1813 
gezegd dat ‘de oude tijden wederom zouden 
komen’ maar de veranderingen sinds de 
ineenstorting van de oude Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden zouden hun 
diepe sporen natuurlijk nalaten. En zo deed 
de burgemeester ten plattelande zijn entree, 
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ook in De Bilt.
Maar ook in de chaotische jaren na 1813 was 
niet alles kant en klaar meteen geregeld. De 
toegezegde eerste grondwet kwam er pas 
in 1815 en regelde in art. 154 het bestuur 
ten plattelande – een gebied dat in de tijd 
van de republiek juridisch nog nauwelijks 
bestond, behalve dan als heerlijkheid, 
als privaatrechtelijk eigendom dus. De 
gemeente werd vanaf dat moment een 
redelijk zelfstandig deel van de Staat der 
Nederlanden, waarin de heer nog slechts 
een in hoofdzaak raadgevende rol had. Aan 
het hoofd kwam een schout te staan, in 
feite de voortzetting van de Franse maire 
in de periode 1811-1813. Pas vanaf 1814 
mocht die zich burgemeester noemen, 
maar volgens Meijer liep de benoemde 
functionaris daarop al een jaar vooruit. 
In feite nam bij de in 1815 tot stand 
gekomen grondwet de burgemeester de 
bevoegdheden van de ambachtsheer over. 
Maar zoals dat gaat: toen de burgemeesters 
die zelfstandige rol daadwerkelijk gingen 
spelen, ging dat de koning veel te ver; 
en in 1825 werden bij reglementaire 
beschikking de bevoegdheden van koning en 
gemeentebestuur nader geregeld – uiteraard 
in die zin dat de greep van de koning op het 
gemeentelijk bestuur aanmerkelijk vergroot 
werd. De burgemeester werd q.q. lid van 
de raad en werd op, of althans na advies 
van de heer door de koning benoemd. 
Om zijn dominantie wat in te perken werd 
bepaald dat hij niet tegelijkertijd ontvanger 

mocht zijn, maar van deze regel mocht de 
koning dispensatie verlenen.
Binnen het gemeentebestuur bleef ook na 
1825 en ook na de grondwetsherziening van 
1848 de burgemeester veruit de belangrijkste 
functionaris. In de nieuwe grondwet werd 
nadrukkelijk bepaald dat de gemeenteraad – 
en dus niet de burgemeester – het hoofd der 
gemeente zou zijn; en dat de burgemeester, 
als voorzitter van de raad, door de koning 
benoemd en ontslagen zou worden – 
overigens tegen de intenties van Thorbecke 
zelf. Met deze beide bepalingen werd bereikt 
dat de burgemeester in feite naar boven 
(de koning) en naar beneden (de raad) in 
een ondergeschiktheidsrelatie kwam te 
staan. Dat hij toch de facto de belangrijkste 
functionaris bleef kwam dan ook niet 

P.A. Muntendam  - burgemeester De Bilt 
van 1825-1844. Foto Beeldbank van de        
Historische Kring D´Oude School.
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zozeer door zijn formele rechten, want de 
praktijk in De Bilt laat zien dat verschillende 
andere factoren zijn overwicht nog veel 
groter maakten. De eerste burgemeester in 
de periode na 1825 was P.A. Muntendam. 
Hij combineerde vanaf 1823 drie functies: 
die van burgemeester, van secretaris en 
van ontvanger. Mogelijk was alleen zo het 
bestuur over De Bilt aantrekkelijk voor 
hem: in 1853, dus dertig jaar later, bedroeg 
de jaarwedde van de burgemeester nog 
ƒ 300, die van secretaris ƒ 175, en die van 
ontvanger (in 1854) ƒ 130. Als men bedenkt 
dat de ƒ 150 die de veldwachter (in 1848) 
verdiende ‘te gering was om daarvan te 
bestaan’ dan waren de hoogste ambten 
in het gemeentebestuur niet bepaald een 
vetpot. Omdat de ambten van burgemeester 
en ontvanger onverenigbaar waren, moet 
Muntendam bij de kroon dus vrijstelling 
hebben gekregen. Bovendien moet hij 
dispensatie hebben gehad van de regel 
dat de burgemeester inwoner moest zijn 
van zijn gemeente, want hij bleef gewoon 
wonen in Utrecht. Muntendams opvolger 
Spengler bekleedde eveneens de functie 
van secretaris, maar na zijn dood in 1865 
werden de functies gescheiden. Hier loopt de 
praktijk parallel aan een algemene tendens 
om de rol van de burgemeester minder 
overheersend te maken. Na Spengler kwam 
Jhr. H. van den Bosch (1865-1867), een van 
de allerrijkste inwoners, de bezitter van het 
indrukwekkende huis Jagtlust. Hij was in 
1853 als eerste uit de ‘deftige stand’ raadslid 

geworden. Het lag dus voor de hand dat de 
raad[3] hem verkoos boven de zoon van de 
overleden burgemeester, voor wie diens 
weduwe een goed woordje had gedaan.
Een aristocratische bestuursfamilie waren 
ook de Van Boetzelaers. Zij leverden twee 
burgemeesters: C.Th. Baron van Boetzelaer 
van 1867 tot 1873 en W.C. Baron van 
Boetzelaer van 1873 tot 1879. Zij hoorden 
zonder twijfel tot de zeer gegoeden, evenals 
de weliswaar niet adellijke maar wel 
steenrijke F.H. Spengler. Ook de opvolger 
van de Van Boetzelaers, Jhr. D. de Block 
van Haersma (1879-1907) – om ons tot de 
burgemeesters uit de 19e eeuw te beperken – 
hoorde tot de zeer gegoeden. Zo zien we dat 
het overwicht van de burgemeester binnen 
het gemeentebestuur dus ook een sociaal 
element had: de burgemeester was over 
het algemeen rijk, veelal van adel, en bezat 

Frederik Herman Sprengler - 
burgemeester De Bilt van 1844-1865. 
Foto Beeldbank van de Historische Kring 
D´Oude School.
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meestal veel meer maatschappelijke ervaring 
dan de eenvoudige dorpelingen in de raad: 
Muntendam was een drukker uit Utrecht (en 
hoefde dus niet te leven van zijn schamele           
ƒ 605) en Spengler was president geweest 
van een factorij in Batavia en hij was lid van 
de Utrechtse staten. Bovendien hadden de 
Van Boetzelaers vermoedelijk, en De Block 
van Haersma zeker gestudeerd.
In de notulen van de raadsvergaderingen is 
dan ook begrijpelijkerwijs de burgemeester 
de enige die aan het woord komt, terwijl 
de bijdragen van andere raadslieden 
hooguit blijken uit een formule als 
‘hierover gedelibereert zijnde’. Vaak 
ook wordt een besluit genomen na ‘het 
advies van de burgemeester gehoord te 
hebben’. Dat toch, heel geleidelijk de rol 
van de burgemeester een meer dienende 
werd, was – geheel overeenkomstig de 

langetermijnbedoelingen van Thorbecke – 
omdat hij met zijn wijzigingen beoogde om 
de ongeïnteresseerde ingezetene tot actief 
burgerschap te stimuleren, om de ‘overmatig 
bevoogde’ gemeente een vrijheid te geven 
‘zooals nog niet eerder bestaan heeft zoolang 
Nederland in de geschiedenisrollen bekend 
is’. Die doelstelling was een doelstelling op 
lange termijn, maar men ziet dat al vanaf 
1853 ook aanzienlijken in de raad zitting 
gaan nemen, mogelijk omdat ze door deze 
stap uitzicht kregen op een benoeming tot 
burgemeester.
 Formeel was dus een belangrijk verschil 
tussen de tijd voor en na Thorbecke, 
dat de burgemeester, die voor 1851 een 
zeer dominante rol was toebedeeld, een 
duidelijke stap terug moest doen doordat 
hij verantwoording verschuldigd werd 
aan de raad. Maar dat overwicht van de 
burgemeester had niet alleen een formeel, 
maar ook een sociaal en psychologisch 
aspect. De gewone raadsleden waren 
gewoon geen partij voor de burgemeester. 
Maar op de lange duur echter, bood de 
nieuwe wetgeving, zeker na de drastische 
verruiming van het kiesrecht bij de 
grondwetsherziening van 1887, nieuwe 
bevolkingsgroepen de mogelijkheid de 
burgemeester het gewenste tegenspel te 
bieden.

Jhr.Mr.Danièl De Block van Haersma 
de With  - burgemeester De Bilt van 
1879-1907. Foto Beeldbank van de 
Historische Kring D´Oude School.

Tweehonderd jaar  burgemeesterschap
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Het burgemeesterschap in de 
eenentwintigste eeuw

Arjen Gerritsen, burgemeester van De Bilt

Het is eigenlijk nogal aanmatigend om het 
burgemeesterschap van de eenentwintigste 
eeuw te beschrijven als die eeuw nog maar 
zo jong is. Kon een burgemeester in 1913 ook 
maar een beetje bevroeden hoe zijn ambt de 
eerstvolgende eeuwwisseling zou doorstaan? 
Evenmin kan ik dat honderd jaar later… Laat 

ik het daarom houden bij de burgemeester 
in 2013.

Toen ik daarover nadacht realiseerde ik 
me dat er in formele zin rondom deze 
functionaris niet eens zo heel veel veranderd 
is. In hoofdzaak is de burgemeester anno 
2013 nog steeds dezelfde figuur die de 
Gemeentewet in 1851 beschreef. Hij (en dat 
kan inmiddels al heel lang ook een ‘zij’ zijn…) 
wordt nog steeds koninklijk benoemd (al 
krijgt geen gemeente nog een burgemeester 
die de gemeenteraad niet hebben wil), is 
nog steeds voorzitter van zowel raad als 
college en is ook nog steeds in z’n eentje 
verantwoordelijk voor de openbare orde 
in de gemeente. Het hele wettelijke kader 
rond het functioneren van de burgemeester 
is nagenoeg ongewijzigd gebleven. 
En toch lijkt het burgemeestersambt 
eigenlijk voortdurend te veranderen. Dat 
heeft natuurlijk alles te maken met een 
voortdurend veranderende samenleving die 
daardoor andere claims op de burgemeester 
legt dan ze vroeger deed.

De burgemeester bekleedt een centrale 
positie in het gemeentebestuur waarmee hij 
veel kan doen, mits hij daarvoor de ruimte 
krijgt en die ook neemt. Er is nogal eens 
kritiek op die positie van de burgemeester: 
hij heeft te weinig formele bevoegdheden, is 
teveel afhankelijk van zijn persoonlijke gezag 
en vooral: hij is niet democratisch gekozen. 
Daar valt veel tegenin te brengen. Want juist 

Arjen Gerritsen - burgemeester De Bilt van 
2007-heden.. Foto Gemeente De Bilt.
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tegenwoordig wordt van de burgemeester 
verwacht dat hij rust en stabiliteit in het 
gemeentebestuur bewaart, de kwaliteit 
van het bestuur bewaakt en versterkt en, 
last but not least, dat hij een verbindende 
burgervader kan zijn in een soms roerige 
samenleving. Voor die verwachtingen, die 
veel mensen van de burgemeester hebben, is 
juist het a-politieke, niet-electorale en ietwat 
onomlijnde karakter van de functie van groot 
belang. Doordat hij van niemand en daardoor 
van iedereen is kan de burgemeester bij 
uitstek overal middenin staan.

Het voorzitterschap van zowel de 
gemeenteraad als het college van b&w is 
er een voorbeeld van. De burgemeester 
is daardoor de scharnier waarmee beide 
bestuursorganen verbonden zijn. Natuurlijk 
moet de burgemeester loyaliteit voelen met 
de wethouders en het collegeprogramma 
dat ze willen uitvoeren. Het zou onwerkbaar 
zijn als hij die loyaliteit niet had. Maar 
hij moet ook voldoende afstand tot de 
wethouders kunnen houden om voorzitter 
te zijn van de gemeenteraad. Daarin 
zitten immers ook raadsleden die eigenlijk 
heel andere wethouders of een heel 
ander collegeprogramma willen. Van de 
burgemeester wordt verwacht dat hij zo 
goed en zo kwaad als dat kan tussen die 
uitersten verbinding aanbrengt. Niet om de 
politieke verschillen weg te poetsen, want 
die horen simpelweg te bestaan. Wél om 
er voor te zorgen dat raad en wethouders 

ondanks politieke verschillen toch de 
gemeente besturen en doen wat goed is 
voor de samenleving. Uit een onderzoek dat 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties een aantal jaren geleden 
heeft gedaan naar ‘vallende’ burgemeesters 
bleek dan ook dat het niet houden van 
evenwicht tussen raad en wethouders de 
grootste valkuil voor de burgemeester is.

Het leven van de burgemeester gaat 
natuurlijk over veel meer dan alleen 
de verhouding met de raad en met de 
wethouders. Het belangrijkste deel van zijn 
functie vervult de burgemeester als gezicht 
van de gemeente naar de inwoners, naar 
de gemeenschap. Soms is hij niet meer 
dan een praatpaal, iemand tegen wie men 
graag zijn of haar verhaal wil doen. Soms 
echter, is de burgemeester de ombudsman, 
de oplosser van een groter of kleiner 
probleem, de verbinder tussen een burger 
en een overheidsinstantie of degene die in 
het uiterste geval ervoor zorgt dat iemand 
een dak boven zijn hoofd heeft als men 
door ongeluk of al dan niet zelfveroorzaakte 
problemen op straat komt te staan. Voor dit 
aspect van het burgemeesterschap bestaan 
geen regels. Het komt aan op het netwerk 
van de burgemeester, het gezag dat hijzelf 
heeft en, heel typisch, het gezag dat het 
ámbt (los van degene die het bekleedt) voor 
veel mensen en instanties heeft. Voor de 
burgemeester gaan deuren open en worden 
telefoons opgenomen. Mits zorgvuldig 

Tweehonderd jaar  burgemeesterschap
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gedoseerd, is dat een van de belangrijkste 
gereedschappen van de man of vrouw die 
burgemeester is om een kwestie, groot of 
klein, tot een oplossing te brengen.

Als iemand door het voorgaande zou denken 
dat de burgemeester helemaal vrij is in 
zijn doen en laten, dan is dat een grondige 
misvatting. Een werkende democratie 
vergt dat elke publieke functionaris 
verantwoordelijk kan worden gehouden 
voor wat hij of zij doet of niet doet. Voor 
de burgemeester is dat niet anders. Hij legt 
voor zijn functioneren verantwoording af aan 
de gemeenteraad. En als dat functioneren 
niet naar genoegen van de raad is, dan 
heeft de burgemeester te gaan. En daarmee 
is dan ook de mythe gelogenstraft dat de 
burgemeester de baas van de gemeente is.

Zoals gezegd is dit alles feitelijk niet 
anders dan hoe het met die oude 
Gemeentewet van 1851 begon en zijn het 
de omstandigheden die meer en andere 
dingen van de burgemeester verwachten 
en de burgemeester daardoor anders laten 
functioneren. De samenleving is gaandeweg 
zelfbewuster geworden naar het publieke 
gezag. Kritischer ook. En terecht: gezag dat 
niet tegen kritiek kan heet ‘macht’ en macht 
moet zo ver mogelijk van politiek en bestuur 
worden weggehouden! Razendsnelle media 
leggen tegenwoordig vlijmscherp vast wat 
de burgemeester doet en bieden podia aan 
iedereen om daar iets van te vinden. Dat 

zet het werk van de burgemeester soms in 
een stroomversnelling, het zet de tijd die 
beschikbaar is voor afwegingen onder druk. 
Daardoor heeft ook de burgemeester, net als 
de rest van het openbare bestuur, te maken 
gekregen met een bijna vloeibare publieke 
opinie. Leunend op een bijna antiek gezag 
van een soms wat ouderwets aandoend 
ambt, maar temidden van een dynamische, 
veeleisende en soms woelige samenleving, 
is het burgemeesterschap anno 2013 dan 
ook een veelomvattende, serieuze, maar 
evengoed ook plezierige uitdaging. Ik zal het 
nooit weten, maar ik ben heel benieuwd hoe 
men daar in 2113 op terugkijkt.

1. De meeste gegevens in het eerste deel van 
dit artikel zijn ontleend aan R.C. Vos. Beeld 
van een dorpsbestuur, de Bilt 1825-1888. 
Kandidaatsscriptie nieuwe geschiedenis, 
Rijksuniversiteit Utrecht, 1981 (te bevragen in het 
gemeentearchief).
2. J.W.H. Meijer. Kleine Historie van De Bilt en 
Bilthoven. Reinders, Bunnik, 1991.
3. Dit is dus na de grondwetswijziging van 
1848 waarbij de raad de adviesfunctie van de 
ambachtsheer overnam.
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Dr.Anne Doedens

Over Oost- en Westbroek 33 suggesties

Over Oost- en Westbroek -  
33 suggesties voor vorm en 
inhoud van een Bilts museum

De kernen van onze gemeente hebben 
een lange, grote en indrukwekkende ge-
schiedenis. Jammer genoeg is die lang niet 
altijd zichtbaar of bekend. Toch is er meer 
dan genoeg materiaal over uit dat lange 
verleden om de inwoners de gelegenheid 
te geven om te genieten van die historie, 
bijvoorbeeld in een museum (al dan niet 
digitaal) voor de zes kernen van De Bilt. 
Het zou een prachtig samenwerkingsob-
ject kunnen zijn voor de beide historische 
verenigingen. Ik ging op zoek en vond de 
volgende objecten en stukken die, in het 
echt of in kopie of kopie van een afschrift, 
geëxposeerd zouden kunnen worden.

Om te beginnen: de oorkondes van 1085, 
1113, 1122. Ze bestaan geen van alle meer, 
maar we hebben wel afschriften van deze 
stukken, die, met valse elementen, alle uit 
de hoge middeleeuwen stammen. De oor-
konde van 1085 gaat over het westelijk deel 
van De Bilt en bevestigt de bisschoppelijke 

schenking van de ontginningsrechten voor 
het gebied van het huidige Noorderpark                             
(Achttienhoven) aan de Heren van St. Jan 
(het kapittel van deze oude Utrechtse kerk). 
Het is een afschrift van omstreeks 1200. De 
oorkonde van 1113 (die onbestreden een 
aantal juiste feiten noemt, zoals de komst 
van abt Ludolf naar Oostbroek) kennen we 
uit een afschrift van 1231. In een derde stuk, 
een oorkonde van 14 maart 1122, schenkt 
keizerin Mathilde – die op dat moment 
volgens sommigen niet in onze contreien 
zou zijn, volgens anderen wel – aanzienlijk 
grondbezit aan het klooster Oostbroek. Deze 
schenking kennen we uit een afschrift van 
1346. Al deze stukken zijn geheel of gedeel-
telijk voor enkelen of meerderen verdacht of 
onecht, zij het dat de inhoud door vakhisto-
rici op een aantal punten bevestigd wordt. 
Met name aan de oorkonde van 1085 wordt 
qua inhoud niet getwijfeld. Hoe het ook zij: 
het gaat hier om drie belangrijke, oeroude 
stukken, “objets de mémoire”.
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Een onverdachte oorkonde bezitten we in de 
oorkonde van 1125 waarin bisschop  
Godebald nog eens de schenking van het 
veen van Oostbroek aan de abdij van 
St. Maria en St. Laurens door de beide 
edelen Herman, Diederik en anderen 
bevestigt. Maar ook hier geldt: van deze oor-
konde bezitten we geen origineel, wel een 
afschrift van een kopie uit 1346.

De heiligen van onze kernen zijn 
St. Maarten en St. Laurens. Het klooster 
Oostbroek heette ook wel het 
St. Laurensklooster. Behalve de vier genoem-
de geschreven documenten (de afschriften 
van 1231 en 1346) bestaan er ook andere 
stoffelijke restanten van dat klooster uit de 
middeleeuwen. In het Utrechtse Centraal 
Museum bevinden zich immers nog fragmen-
ten van het Oostbroekse convent. In De ver-
zamelingen van het Centraal Museum Utrecht 
(deel 3) worden genoemd: 
een grafsteen van Jan van der Borch, abt van 
Oostbroek, ca. 1540) (inv. nr. 1785);
een fragment van een console, uit de veer-
tiende eeuw (inv. nr. 2604);
een veertiende-eeuwse daktegel (inv. nr. 2740).

Het Biltse Vrouwenklooster, dat in de twaalf-
de eeuw voortkwam uit het 
St. Laurensklooster, was te vinden op de plek 
van het huidige Kloosterpark. Het lag bij en 
op de plaats van het moderne KNMI. Er be-
staat nog een beeldengroep (vijf stuks) van 
het verwoeste Heilige Graf van dit klooster 

uit de vijftiende eeuw (weer in het Centraal  
Museum). Daarnaast zijn de afgelopen de-
cennia historische resten van ook dit klooster 
teruggevonden: aardewerk en tegel(s) uit de 
vijftiende eeuw (inv. nrs. 479-482) alsmede
de grafsteen van Gertrudis van Groenesteyn. 
abdis van Vrouwenklooster uit 1503 (inv. nr. 
488).

Er is overigens een duidelijke historische re-
latie tussen Oostbroek/Vrouwenklooster en 
het genoemde kapittel van Sint Jan, tussen 
het oosten en westen van De Bilt. Het waren 
de nonnen van Vrouwenklooster die de ont-
ginning van woeste gronden op zich namen 
als het heidegebied van Bosch en Duin en 
veengebied onder de Lage 
Vuursche. Het klooster bezat op Dijnselburg 
aan de Amersfoortseweg een uithof. Van 
hieruit werd het kloosterbezit dat zich uit-
strekte tot aan De Vuursche in het noorden 
ontgonnen: het Nonnenland (nu een natuur-
gebied van Staatsbosbeheer). Dat laatste 
gebied had het Vrouwenklooster in 1307/8 
verkregen door schenking. De adellijke non-
nen hadden echter later heel wat te stellen 

Kookpotje - roze-
rood aardewerk 14e 
eeuw. Vindplaats: 
Vrouwenklooster. 
Foto Beeldbank 
Historische Kring 
D’Oude School.
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met de Heren van St. Jan. Deze laatsten be-
twistten immers in de zestiende eeuw Vrou-
wenklooster het bezit van het Nonnenland. 
Turf en veen waren belangrijk voor de inkom-
sten van de nonnen en de kapittelheren. De 
zaak werd uitgevochten tot in Rome aan toe.

Een volgend onderdeel van ons museum zou 
kunnen gaan over de Ierse relaties van  
De Bilt. De schilderingen van Westbroek 
(vroege zestiende eeuw) kennen een af-
beelding van zes polderheiligen, waaronder 
Ierse zoals St. Brigida. De Ierse relatie van 
De Bilt werd door dr. Gert Landman uitge-
zocht. De twee ridders die aan het begin 
van Oostbroek staan, Diederik en Herman, 
kunnen met het land van de monniken en 
missionarissen in verband worden gebracht. 
Er is sprake van ‘St. Patricks Purgatory’, een 
bedevaartsplek in Ierland die door de ridders 
bezocht zou zijn. Men vindt de vermelding 
daarvan in een 15e-eeuws geschrift, de Kro-
niek van Hendrik van Thabor.

Een belangrijk document is vervolgens een 
kopie van het Kroniekje van een van de 
laatste abdissen van Vrouwenklooster: de 
zestiende-eeuwse Henrica van Erp. Het docu-
mentje is te vinden in de Utrechtse 
Universiteitsbibliotheek (in de collectie van 
Andries Schoemaker (1660 tot 1735). 
Er is nog meer. We weten bijvoorbeeld hoe 
sommige adellijke Biltse nonnen eruit gezien 
hebben: uit een altaarstuk met de afbeelding 
van de benedictinessen Hadewijch van  

Hardenbroek en Agnes van Gent. Het stuk uit 
1543 is te vinden in de collectie van het  
Museum het Catharijneconvent.
Afgezien van een paar perkamenten uit mid-
deleeuwse manuscripten met vrome teksten 
en een achtste-eeuws (!) schutblad bestaan 
er ook nog twee omvangrijkere schriftelijke 
restanten uit de bibliotheek van het  
St. Laurensklooster. Het gaat om: handschrift 
1585 van afdeling bijzondere handschriften 
van de Utrechtse Universiteits-bibliotheek. 
Het betreft een verzameling preken van 
Bernard van Clairvaux, afgeschreven door 
een Oostbroekse broeder in 1476/7. We ken-
nen hem bij naam: het betrof broeder Victor 
van Monnikendam. Daarnaast bestaat nog: 
een zesdelige bijbel uit 1498 (gedrukt bij de 
beroemde drukker Johannes Froben, die ook 
voor Erasmus werkte. Deze bijbel werd door 
de stad Utrecht in 1584 van Oostbroek ver-
kregen. (Universiteitsbibliotheek Utrecht,  
afdeling bijzondere handschriften, nrs. 
106F10-13en 106J1-2.)

Deze vijftien historische overblijfsels kunnen 
worden gekoppeld aan dertien namen van 
‘grote personen’ uit het verleden:

1. De stichters van Oostbroek: keizerin  
Mathilde, abt Ludolf en bisschop 

2. Godebald.
3. De ridders die het veen van Oostbroek 

aan het klooster schonken, Diederik en 
Herman.

4. Abdis Henrica van Erp (een van de eerste 

Over Oost- en Westbroek 33 suggesties
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vrouwen die over zichzelf en haar kloos-
ter schrijft).

5. (Aarts)bisschop Schenck van Toutenburg 
(laatste aartsbisschop voor de Reforma-
tie, met een jachtslot in het huidige  
Maartensdijk (Toutenburg) en een jacht-
huis Voortaen in Groenekan).

6. Proost Pigge van de Heren van St. Jan, 
opperste bestuurder van Achttienhoven 
en rechterhand van de enige Nederlandse 
paus: Hadrianus van Boeyen uit de vroege 
zestiende eeuw. Pigge was de tegenpool 
van Henrica van Erp.

7. Joan Gideon Loten: de enige uit het ge-
bied van het latere De Bilt afkomstige 
persoon met een graf in Westminster  
Abbey (hij was gouverneur van Ceylon en 
een beroemd beschrijver van de achttien-
de-eeuwse Aziatische flora en fauna. Hij 
was ook lid van de Engelse Royal Society).

8. De voormalige Maartensdijkse predikant 
Johannes Van der Palm: deze was minis-
ter van onderwijs in de (na-)Napoleonti-
sche tijd en beroemd als onderwijsher-
vormer.

9. Kees Boeke, de onderwijsvernieuwer.
10. ‘Onze’ moderne Biltse Nobelprijswinnaars 

Bloembergen en Veltman.

De genoemde elf monumenten en tien 
namen komen nog meer in perspectief als 
ze worden gekoppeld aan de vijf grote ge-
beurtenissen en processen die onze historie 
bepaald hebben:

1. De stichting van het St. Laurensklooster 
en Vrouwenklooster en de ontginningen.

2. De Slag bij Westbroek (uit de nadagen 
van de Hoekse en Kabeljauwse twisten en 
de strijd om de macht tussen bisschop, 
stad Utrecht en Holland-Bourgondië).

3. De komst van de buitens.
4. De komst van de spoorwegen.
5. W.O. l en W.O. II, de Nieuwe Hollandsche 

Waterlinie en de Biltse forten.

Al met al: 21 suggesties, die in ieder geval de 
inrichting van ons lokaal historisch museum 
‘Oost- en Westbroek’ kleur en inhoud geven. 
Ongeacht of het nu gaat om echte objecten 
en afbeeldingen en teksten of goed uitge-
voerde kopieën (echt is natuurlijk beter…). 
Ongeacht of dat museum ondergebracht 
gaat worden in een echt gebouw of dat het 
beperkt blijft tot een evenzeer waardevol di-
gitale ‘lieu de mémoire’. Voor iedere inwoner 
van onze gemeente en bezoekers van buiten 
de gemeente. Voor kinderen op de scholen 
en hun ouders tot en met de ouderen die 
hun kennis willen verrijken.

Jachtslot Toutenburg. Afbeelding Internet.
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De Bilt toen en nu 

De Groenekanseweg omstreeks 1900 met links nog het later verplaatste tolhuis.
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De huidige rotonde. Het tolhuis bevindt zich nu rechts achter de fotograaf.
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Karel Beesemer

Regeren is .... ook achteruit zien

Er zijn veel activiteiten georganiseerd 
rondom de viering van het 900-jarig 
bestaan van de gemeente De Bilt. Eén 
van activiteiten was de vervaardiging van 
een speciaal boek waarbij vroegere en 
huidige gemeentebestuurders optraden als 
gelegenheidsauteurs. Tijdens de feestelijke 
bestuurdersontmoetingsdag in het 
gemeentehuis op 23 maart 2013, werd het 
eerste exemplaar aan burgemeester Arjen 
Gerritsen gepresenteerd. Het werd een rijk 
geïllustreerd en kleurrijk tijdsdocument 
over de recente gemeentelijke historie van 
maar liefst 230 pagina’s. Het boek ligt in de 
bibliotheken (ook die van De Historische 
Kring) en op het gemeentehuis ter inzage.
 

Het boek kreeg de veelzeggende titel mee 
REGEREN is… …ook achteruit zien! Het boek 
was louter bedoeld voor bestuurders van 
toen en nu,vandaar dat het niet te koop 
is in de boekhandel. Daardoor bleef de 
publiciteit nogal beperkt. De inhoud van het 
boek geeft echter een aardig inkijkje in het 
denken van zo’n tachtig (oud-)bestuurders 
die medewerking verleenden aan de 
totstandkoming van het boek. Met dit artikel 
wil ik daarom een impressie geven van de 
rijk geschakeerde inhoud. Ik houd daarbij 
de volgorde van het boek aan. De gemaakte 
keuzen voor de teksten en de illustraties 
zijn nauwelijks objectief te noemen. Het 
zijn slechts – wellicht arbitraire – keuzen, 
bedoeld om de sfeer te schetsen, het boek 
als geheel is te veelomvattend om in één 
artikel alles te benoemen. In het kader van 
dit artikel leek me het noemen van partijen 
en/of de tijdsduur dat men bestuurder was, 
niet relevant. Ik noem slechts enkele ‘krenten 
uit de pap’. De ingrediënten voor de inhoud 
van het boek (en als afgeleide daarvan voor 
dit artikel) zijn, zoals gezegd, aangereikt door 
de (oud-)bestuurders. 

Regeren is ...... ook achteruit 
zien 
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Voorbeelden van bestuurlijke tradities en 
symbolen
Het boek bevat, behalve de bijdragen van 
de (oud-) bestuurders, ook nog andere 
interessante informatie die toegesneden 
is op de huidige gemeente De Bilt en 
de vroegere gemeenten Maartensdijk, 
Achttienhoven en Westbroek. 

Daarnaast wordt ingegaan op 
wetenswaardigheden als bijvoorbeeld: 
* de wordingsgeschiedenis van de gemeente, 
* het ambtskostuum van de burgemeester, 
* gemeentehuizen en gemeentewapens, 
* ambtsketens, het ambtsgebed, 
* gemeentelijke decoraties, 
* stedenbanden met Coesfeld, Miescisko en 
Gakpé. 

Niet ineens is deze gemeente voor den dag 
gekomen
Niet ineens en op papier is deze gemeente 
voor den dag gekomen, maar zij is uit
vaste grondslagen ontwikkeld geworden en 
ontwikkelt zich nog dagelijks. Hare
grondslagen liggen in de oudheid, in de 
gewoonten, de gebruiken, de instellingen
en de wetten, van onze vaderen in de loop 
der eeuwen geërfd.

Het boek vangt aan met de voorgaande 
diepzinnige woorden van Gijsbert Karel 
Graaf van Hoogendorp, inspirator van de 
grondwet 1814 én (als symbool van het 
begin van De Bilt) een fraaie tekening uit de 

Universiteitsbibliotheek Leiden van de abdij 
van Oostbroek, zoals tekenaar Jan de Beijer 
zich het klooster voorstelde. 

Al bladerend door het boek…
In het voorwoord zegt de burgemeester 
onder meer dat ‘iets waar sommigen bij 
staan te juichen, dit door anderen juist wordt 
betreurd’. Daarbij refereert hij mede aan 
de beleidsbeslissing van de gemeentelijke 
herindeling, de fusie tussen Maartensdijk en 
De Bilt in 2001. Maar met groot optimisme 
stelt hij vast dat de inwoners van de 
voormalige gemeenten naar elkaar zijn 
toegegroeid. 

Op het parkeerterrein van Jagtlust bevond 
zich vanaf de Middeleeuwen een klooster-
boerderij, die in de jaren ’70 is gesloopt. De 
oude leilinden (zie foto) vormen de laatste 
tastbare herinnering aan deze boerderij. Wie 
weet dat nog?

Oude leibomen. 
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Overpeinzingen van (oud-)bestuurders
De speciaal in het leven geroepen Werkgroep 
Bestuurdersboek/Bestuurdersdag heeft 
met veel genoegen mogen ervaren dat 
de oud-gemeentesecretaris Rob Bang van 
Maartensdijk nog heel veel interessante 
informatie over zijn voormalige gemeente 
wist aan te dragen. 
Daar werd bij de samenstelling van het boek, 
met name bij de algemene onderwerpen, 
dankbaar gebruik van gemaakt. In zijn eigen 
bijdrage memoreert hij de complexiteit 
bij het tot stand brengen van een nieuw 
gemeentelijk organisatiemodel als gevolg 
van de herindeling in 2001. Hij blikt terug 
en stelt met genoegen vast dat het allemaal 
prima is verlopen en dat de reorganisatie 

niet gepaard is gegaan met het ontslaan van 
ambtenaren. 

Jannelies van Berkel-Vissers was griffier 
in De Bilt en zij is nu wethouder in Soest. 
Met een prijzenswaardige openhartigheid 
durft zij het aan om in haar bijdrage óók 
de kwalijke kanten van het bedrijven van 
gemeentepolitiek te belichten. Zij rept in dat 
verband over oude rekeningen vereffenen 
en persoonlijke antipathieën en zij laakt de 
onacceptabele scoringsdrift van vele lokale 
politici. Daarbij steekt zij de hand ook in 
eigen boezem, maar per saldo concludeert ze 
het volgende: 
‘Als politici moeten we ons zelf eens wat 
minder belangrijk gaan vinden en het 

Werkgroep Bestuurdersboek. V.l.n.r.: Joke Nederhof, Okke Pol, Anneke van Heertum,                 
Alexander Tchernoff, Marcel Beesemer, Bernard Schut en Karel Beesemer.

Regeren is .... ook achteruit zien
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politieke spel weer gewoon een eerlijk, 
onvervalst spel laten zijn, van gaan voor 
onze idealen, zonder te vergaande drang tot 
profilering’. Ze besluit met: ‘Het kan ánders!’. 

Voormalig raadslid Piet Bloemhoff 
geeft terugkijkend blijk van groot 
relativeringsvermogen. 
Als kopje boven zijn bijdrage hanteert hij de 
woorden: ‘Vol verbazing heb ik gelezen wat 
ik destijds allemaal gezegd heb’. Bloemhoff 
had voor zijn bijdrage bepaalde notulen van 
raadsvergaderingen nog eens doorgelezen. 
Met een knipoog naar de vaak gebezigde 
uitspraak dat raadsleden moeten besturen 
op hoofdlijnen, riep hij fijntjes nog even in 
herinnering: 
‘Uren konden we praten over harde of zachte 
vloerbedekking in scholen’.
Dat het hem als woordvoerder/voorvechter 
van zijn fractie niet lukte dubbel glas voor de 
Berg en Boschschool te bereiken, spijt hem 
tot op de dag van vandaag.

Weten hoe de politieke Biltse hazen lopen
Als er iemand is die wéét hoe de politieke 
Biltse hazen lopen is het wel Gerrit Bos. 
Dertig jaar was hij raadslid, waarvan twaalf 
jaar wethouder. Hij was intens betrokken bij 
de totstandkoming van het tegenwoordig 
nogal negatief in het nieuws zijnde 
winkelcentrum De Kwinkelier. Bos heeft 
er een onwrikbaar vertrouwen in dat het 
‘straks’ na renovatie weer helemaal goed 
komt met dit winkelcentrum. ´De Kwinkelier 

liep als een tierelier´ koos Bos als kopje 
boven zijn bijdrage Hij is ervan overtuigd 
dat het weer een aantrekkelijk winkelgebied 
gaat worden. Gerrit Bos was voordat hij 
wethouder werd bouwkundige van beroep 
en mede daardoor kon hij destijds de 
realisatie goed volgen. 
‘Toen De Kwinkelier werd opgeleverd gaf 
de projectontwikkelaar voor het college 
een diner in het befaamde restaurant ‘De 
Hoefslag’. Hij had dus kennelijk genoeg 
verdiend aan dit werk´, aldus Gerrit Bos. 

Corrie van Brenk ging de politiek in vanwege 
het gebrek aan mogelijkheden voor de jeugd. 
Maartensdijk had woningbezit verkocht voor 
€ 25 miljoen, dus er was geld zat. 
Ze vond het verwijtbaar handelen van het 
college dat, zoals het college stelde, pal 
voor de herindeling een investering als een 
jeugdlocatie in Maartensdijk, niet zou zijn 
toegestaan. Van Brenk bestempelde dit als 
doorgestoken kaart. Dat was de reden dat ze 
opstapte. Na de herindeling, vond zij, hing 
Maartensdijk er maar een beetje bij. Daarom 
ging ze opnieuw de raad in. 

De Maartensdijkse PvdA-fractie heeft de 
krachten gebundeld en gezamenlijk een 
bijdrage geleverd waarbij op degelijke 
wijze wordt ingegaan op de betekenis en 
ontwikkeling van het Noorderpark en het 
Landinrichtingsplan 1995. Rob Klaassen, 
Tineke Cramer en Odilia van der Bunt 
houden in hun bijdrage een warm pleidooi 
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voor een buitengebied met ruimte voor 
boeren, burgers en natuurvrienden. Dat alles 
is voortreffelijk onderbouwd met inzichtelijke 
tekeningen. 

Wil Cornelissen was ooit raadslid in De 
Bilt voor de SP. Hij was leraar aan de 
Werkplaats Kindergemeenschap en een 
groot bewonderaar van Kees Boeke. Hij haalt 
smeuïge herinneringen op over de pacifist 
Kees Boeke die geen belasting wilde betalen 
omdat daarvan een deel naar defensie 
ging. Op een handkar zou hij toen van de 
school naar het politiebureau zijn vervoerd. 
Een andere anekdote van hem: ‘Op een 
gegeven moment was een subsidieverzoek 
van de NVSH (Nederlandse Vereniging voor 
Seksuele Hervorming) aan de orde in de 
raad. Een CHU-raadslid vroeg toen aan de 
voorzitter: ‘Wat is NVSH? Is het soms een 
muziekvereniging?’

Oud-burgemeester van Maartensdijk Peter 
Diepenhorst ging door de herindeling 
met prepensioen. Hij beschrijft de 
geschakeerdheid van het gebied van de 
huidige gemeente De Bilt en merkt daarbij 
op dat hij de aanduiding: ‘Van Oostbroek 
tot Westbroek’ een rake typering vindt. Het 
zal naar zijn idee moeilijk zijn een absoluut 
evenwicht te vinden tussen boerderijen 
en landelijk gebied, woonwijken en 
bebouwingsdichtheden. ‘Het zal nooit tot 
ieders tevredenheid zijn’.

Het spoort nu eindelijk!
Het is niet verwonderlijk dat de huidige 
wethouder van onder meer Ruimtelijke 
Ordening, Arie Jan Ditewig in zijn bijdrage 
met trots de ondertunneling van het spoor 
aan de Soestdijkseweg én de komende 
ondertunneling Leijenseweg noemt. 
Beide werken zijn voor De Bilt van grote 
importantie. Hij beklemtoont terecht dat 
dergelijke grootse werken slechts dankzij de 
weg van samenwerking van velen tot stand 
kunnen komen. Dezelfde uitgangspunten 
gelden, zo merkt hij op, onverkort ook voor 
de komende ontwikkelingen van de locaties 
RIVM en de zogeheten Schapenweide. 

Anne Doedens begint zijn bijdrage aldus: ‘Er 
stonden twee Maartensdijkers in de hal en 
die wilden doorlopen naar de wethouder. 
Ik denk dat we ze dat wel af zullen leren’, 
aldus een medewerker van de nieuwe 

V.l.n.r.: Peter Diepenhorst (oud-burgemeester 
Maartensdijk), Arjen Gerritsen (burgemeester De Bilt) en 
Alexander Tchernoff (oud-burgemeester De Bilt).

Regeren is .... ook achteruit zien
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gemeente De Bilt in januari 2001, kort na de 
herindeling. Doedens vervolgt ‘bescheiden’: 
‘Moeilijk kon hij voorzien, dat het juist 
Maartensdijkers waren, die leven brachten 
in de brouwerij van de nieuwe gemeente 
De Bilt (die beter Oost- en Westbroek had 
kunnen heten). Maar er groeiden nieuwe 
banden! ´t Is nu levendiger en feller in de 
raad’.
Behalve het voorwoord dat Arjen 
Gerritsen schreef in zijn hoedanigheid 
als burgemeester, leverde hij ook een 
persoonlijke bijdrage aan. Zijn woorden laten 
zich lezen als een gedicht: ‘De gemeente 
De Bilt is de wereld in het klein: zand, veen, 
verstedelijkt, rijkdom aan verenigingen, 
bedrijven en instellingen, betrokkenheid 
van inwoners, de weidsheid van het land, 
de villa’s in Bilthoven, de vertrouwelijkheid 
van Maartensdijk, de enorme energie 
van onze zes dorpen. De prestaties 
van de ondernemers, mantelzorgers 
en sportbesturen, kunstenaars. 
Gemeentebestuurders denken wel eens dat 
zij dat allemaal veroorzaken, maar zo is het 
niet. De samenleving genereert die beweging 
zelf en daar is geen overheid voor nodig. Een 
gemeente wordt niet gevormd door een zaal 
met raadsleden, een paar wethouders en 
een burgemeester’. ’t Is de gemeenschap van 
mensen’. 

Maarten Hoekstra leverde een 
beschouwend/relativerend verhaal 
aan. Hij noemde zijn PvdA de partij van 

de wereldverbeteraars. Te beginnen 
in De Bilt. We waren opstandig en dat 
onzinnige handen schudden voor de 
raadsvergaderingen? Belachelijk! We 
moeten optimaal aandacht besteden aan het 
milieu en grenzen stellen aan de groei. Niks 
doortrekken van de Biltse Rading en geen 
spoorwegondertunneling. Het autoverkeer 
moeten we zoveel mogelijk belemmeren. De 
auto laten staan en de fiets op.
Maar fijntjes merkt hij tevens op dat zijn 
fractie met de auto naar het gemeentehuis 
kwam… 

Hartverwarmend zijn de woorden van de 
huidige gemeentesecretaris Ron Huijbregts. 
Doelend op de moeilijke financiële positie 
van de gemeente zegt hij: ‘Waar problemen 
het grootst zijn, doen zich ook gemakkelijker 
oplossingen voor’. Kort na de herindeling 
kampte de nieuwe gemeente De Bilt met een 
begrotingstekort van maar liefst 14 miljoen 
euro. 
Huijbregts bepleit het dorpse karakter te 
bewaren van het Bilthovense stationsgebied, 
maar merkt gelijktijdig op dat een 
gemeentesecretaris daar niet zoveel invloed 
op heeft. 
Immers, een gemeentesecretaris functio-
neert slechts ‘in de schaduw van de macht’.

Emmy Huitema schetst hoe onzeker ze als 
wethouder financiën begon. ‘’t Gaat altijd 
om heel veel geld dat je nooit in ’t echt 
ziet. In de jaren ’90 - ’98 stond De Bilt in 
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de top tien van gemeenten met de laagste 
OZB. Maar ’t was daarna snel over toen de 
gemeente 9 miljoen minder kreeg uit het 
Gemeentefonds. 

Het duale stelsel… …valkuil voor veel 
wethouders!
Twee jaar na het invoeren van het duale 
stelsel sneuvelde 1/3 van alle wethouders, 
merkt de wethouder van Financiën, Kunst 
en Cultuur Bert Kamminga op. Met die 
opmerking schaart hij zich bij de vele 
gemeenteraadsleden die grote twijfels 
hebben over het duale stelsel . 

Velen hebben de opvatting dat dit systeem 
niet adequaat functioneert. Het duale stelsel 
bestaat sinds 2001, daarbij is sprake van een 
scheiding tussen bestuur (burgemeester 
en wethouders) en controle op het bestuur 
(gemeenteraad). Deze stap is gemaakt om 
een duidelijk onderscheid aan te geven en de 
politiek opener en aantrekkelijker te maken. 
Daarbij is ook de mogelijkheid gemaakt om 
mensen die niet aan de verkiezingen hebben 
meegedaan te benoemen tot wethouder. 
Wethouders zijn niet langer tegelijkertijd lid 
van de raad.

Gemeentehuis Jagtlust. Raadzaal ‘op zolder’. Foto : 1971. 

Regeren is .... ook achteruit zien
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Rens Kersten is een van de 
oudgedienden die tot op de dag 
van vandaag nog deel uitmaakt van 
de gemeenteraad. Hij was onder 
meer bestuurder van het inmiddels 
opgeheven Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband ‘Het 
Woonwagenschap’. Behalve raadslid 
was Kersten als bestuurder bij tal van 
gemeentelijke non-profit instellingen 
betrokken, zoals de Biltse Sport 
Federatie, het Platform Respectvol 
Samenleven De Bilt, Het bestuur 
Stedenband met Coesfeld enz. 

De vroegere Biltse gemeentesecretaris 
Bort Koelewijn is thans burgemeester van 
Kampen. Hij prijst de Biltse bomenschat 
en ons landschap en hij roemt het (vaak) 
bloemrijke taalgebruik van de raadsleden 
uit zijn Biltse periode. In zijn bijdrage 
citeert hij woorden van de raadsleden Karin 
Stadhouders, Paul Doucet, Simon Zwarts en 
Hendrik Jan Gorter.

Maria Limborgh schroomt niet om in haar 
bijdrage, naast plezierige herinneringen ,ook 
gebeurtenissen te memoreren die verdrietig 
stemmen. Ze doelt daarbij onder meer op 
de vele gemeentebestuurders die inmiddels 
zijn overleden. Maria was na haar afscheid 
als wethouder nog vele jaren voorzitter van 
het Comité Open Monumenten Dag (OMD). 
Voor haar inzet ontving zij de gemeentelijke 
Chapeau penning. 

Als enige droeg Joris Mensink zijn bijdrage 
aan in de vorm van een meesterlijk 
vervaardigd stripverhaal. De laatste 
afbeelding laat Jagtlust bij nacht zien, terwijl 
de raadsvergadering maar voortduurt. 
Op het plaatje zie je Mensink in zijn auto 
langsrijden terwijl hij tevreden constateert: 
‘Heerlijk, ik op weg naar bed, terwijl zij nog 
stevig aan het vergaderen zijn’. 
 
Okke Pol was in De Bilt respectievelijk 
gemeentesecretaris en griffier. Hij heeft 
de invoering van het duale stelsel intens 
begeleid. Enkele citaten uit zijn bijdrage:
* Ons onderkomen werd het fractiehuis. 
Een mooie symboliek: dicht bij de raad, op 
gepaste  afstand van het college en met 
toezicht vanuit de burgemeesterskamer’.
* Vanuit de autonomie van de gemeenten 
bezien was het optreden van de provincie 
rondom  het burgerinitiatief Maartensdijk 
buitenproportioneel. Een beduidende mate   

Plaatje uit de strip van Joris Mensink.
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aan populisme  was hieraan niet vreemd. 
* Het dualisme heeft aan de (te) 
hoge verwachtingen niet voldaan. De 
gemeenteraad is nog steeds meer lam dan 
leeuw.

Rake woorden draagt Natasja Steen aan 
wanneer ze kort maar krachtig schrijft: - 
Kleine zaken kunnen veel betekenen. 

- Twitter, facebook is leuk, maar elkaar 
kunnen aankijken is béter! 
Dat zij daarbij doelt op de steeds 
verdergaande digitalisering, ook bij het 
raadswerk, moge duidelijk zijn. 

Oud-burgemeester van De Bilt Alexander 
Tchernoff is zeer kritisch over het 
functioneren van het lokale bestuur. Er 
worden teveel functies aan toegevoegd. 
De samenhang is zoek tussen taken en 
bevoegdheden. Het duale systeem is een 
mislukking. Tchernoff toont zich bezorgd over 
de verloedering van centrum Bilthoven en 
het waarschijnlijke verdwijnen van het RIVM. 
Dat het ziekenhuis Berg en Bosch failliet ging 
en Inventum de gemeente verliet, doet hem 
tot op de dag van vandaag nog pijn. 
 
Steeds op hetzelfde aanbeeld blijven 
hameren
Toen mevrouw Van de Vrugt lid werd van 
de raad in 1970 waren de zeden anders 
dan tegenwoordig. Op de tafels stonden 
sigaren en sigaretten. Soms broeide het: de 
westelijke randweg doortrekken af niet? Bij 
het bestemmingsplan de Leijen sloeg de vlam 
in de pan. ‘Het werd de meest opgewonden 
gemeenteraadsvergadering die ik ooit 
meemaakte. 
De raadsvergadering duurde uren. 
Uiteindelijk ‘nee’. 
Achteraf: Als toen de randweg was 
doorgetrokken hadden we nu nooit de 
tunnel gekregen.

Doortrekking van de Biltse Rading: De Biltse Rading 
zou op de Provinciale Weg/Nieuwe Weteringseweg 
(N234) uit komen.

Regeren is .... ook achteruit zien
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Wat is de betekenis van een raadslid? Hoe 
lang moet je wachten totdat een ingebracht 
idee eindelijk tot bloei komt? Lang, heel 
lang, maar je moet niet aflaten. Steeds op 
hetzelfde aambeeld blijven hameren. De 
sigaren en sigaretten zijn toch afgeschaft!’. 
Ook Ruud Woutersen is een van de 
raadsleden die zich zeer kritisch uit over het 
duale stelsel. Woutersen: ‘Het contact met 
de burger is daardoor niet beter geworden. 
De burger houdt niet van veranderingen. 
Men wil alles graags dorps houden, toen met 
het centrumplan Maartensdijk, nú met de 
Stationsomgeving en De Kwinkelier. 
Het tegenwoordige werken met zogeheten 
klankbordgroepen werkt wel maar men 
denkt dat men mag meebeslissen, hetgeen 
niet zo is’.

Simon Zwarts werd ooit gekozen als landelijk 
politicus van het jaar. Openhartig bekent hij 
dat hij stijf van de zenuwen stond toen hij 
als raadsoudste de burgemeester tijdens 
het VNG-congres moest vervangen. De hele 
dag was hij thuis, wachtend op een oproep 
om op te treden. Er gebeurde niets, de 
ambtenaren hadden alles keurig opgelost. 
In 1998 werd hij door het IPP genomineerd 
als beste politicus van het jaar. Kostelijk is 
zijn volgende anekdote: ‘In ’t begin werd 
nogal afwachtend gekeken naar mij als 
nieuweling. Een van de raadsleden merkte 
in mijn richting op dat ze niet zat te wachten 
op iemand met ideeën van honderd jaar 
geleden (GPV/RPF/SGP). Ik merkte toen op 

dat mijn uitgangspunten al duizenden jaren 
oud waren en toch wel beproefd. Later is het 
allemaal goed gekomen en was er een goede 
sfeer’.
 
Karel Beesemer
coördinator bestuurdersboek:
REGEREN is… …ook achteruit zien!
Vormgeving: Studio BEZEM, Almere
Druk: Parel Promotie BV, Groenekan



122 Naam  van artikel

Mevrouw Van Bodegraven

De oorlogsdagboeken van mevrouw Van Bodegraven  

De oorlogsdagboeken van 
mevrouw Van Bodegraven   

25 en 26 augustus:
Vandaag snijbonen ingemaakt, bij juffrouw 
Hardeman heb ik ze gekocht. Gelukkig 
dat ik die vast binnen heb, want de 
groenteschaarste heerst nog steeds.

27 augustus:
Vannacht weer schieten en veel 
vliegmachines.
Erg warm mooi weer. Konden wij voor de 
winter maar wat warmte inmaken.

28 augustus:
Vandaag weer turf gekocht, 200 voor ƒ 10,00, 
duur hè?

29 en 30 augustus:
Mooi weer, alles rustig. 
Kees en Jan zijn naar Utrecht,  zwemmen. Nel 
is thuis tot vanavond. Morgen is de koningin 
jarig. Je merkt er niets van.

1 t/m 7 september:
Nog steeds hetzelfde. Weinig groente of 
eigenlijk van alles veel te kort, dus steeds een 
gescharrel om in leven te blijven.

’s Nachts vliegmachines en schieten. 
Alles wordt in prikkeldraad gezet, vooral 
Driebergen daar is het bar.

8 t/m 13 september:
Pa en ik zijn naar Utrecht geweest bij A. Zijp 
thee wezen drinken. 
Nel is een paar uur thuis. Zij is in de wacht, 
om 9 uur gaat zij met de tram mee. Haar 
fiets is kapot en er zijn geen banden te 
koop. ’s Avonds om 8 uur moet alles alweer 
verduisterd worden. Je ziet tegen de winter 
op met al die donkerte. Op heden wordt er 
weer veel gevlogen.

14 t/m 25 september:
Alle dagen dezelfde bezigheid. Weinig of 
niets te koop, slecht met levensmiddelen, 
alles armoe en druk met eigen teelt.

26 t/m 28 september:
Vandaag hebben Pa en Jan de boerenkool, 
bruine en witte bonen van het land gehaald, 
voordat een ander het doet, want alles hangt 
van ruil en diefstal aan elkaar.
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29 september:
Vandaag zijn Pa en Jan wezen aardappel 
rooien, de oogst valt nog al mee. Ik ben druk 
met boerenkool inmaken.
Bij Nel in het ziekenhuis is een grote opstand 
geweest. Ze moesten lijsten tekenen of ze 
N.S.B.’er waren  of de zaak sympathiek. 
De lijsten hebben ze allen oningevuld en 
ongetekend gezonden. De N.S.B.-directeur 
dreigde met ontslag, concentratiekamp enz. 
3 hoofdverpleegsters kregen op staande 
voet ontslag. De professoren, doktoren, 
zusters, het hele personeel dreigde met 
staking. Het is zover gekomen dat ze een lijst 
hadden ingezonden met de vijf vragen niet 
te beantwoorden en de 3 hoofdverpleegsters 
weer in dienst. De zaak is zo gelopen dat ze 
het hebben gewonnen. De directeur heeft 
een grote flater begaan. Alle punten zijn 
ingewilligd. Zo is er elke week wat anders 
waaraan je je ergert.

30 september – 1 en 2 oktober:
Mooi weer. 
Heden avond volop vliegmachines 
en afweergeschut, het is een 
herrie van geweld. 
Het is nog wel  mijn verjaardag. 
Je Pa en Moe zijn op bezoek. 
De heren zitten met elkaar te 
kaarten. Nu vertellen wat ik alzo 
heb gekregen. Een elektrisch 
theelichtje, mooie vaas, taart en 
ƒ 2,50, dan nog 2 mooie planten 
en 3 boeketten, tros druiven, fles 
limonade en fles tomatenpuree. 
Het gaat nog best in deze tijd. 

Alles was een grote verrassing. Als je wist 
hoe weinig er te koop is dan vraag je je nog 
af waar hebben ze het vandaan gehaald.

4 oktober:
Vandaag de familie Rijpma en Loos met 
zijn vrouw op bezoek en Nel was ook thuis. 
Jan heeft bericht gehad dat hij niet naar de 
Opbouwdienst moet, wat wij fijn vinden. 
Als het daar nu maar bij blijft, want het is 
ontzettend zoveel jongens en mannen er 
in Duitsland moeten gaan werken. Voor 
het merendeel hebben ze geen werk of 
materiaal, toch moeten ze weg. Als ze Jan 
dan ook maar thuis laten.

Na deze laatste bijdrage op 4 oktober 1942 
blijft het lang stil. Pas op 9 februari 1943 
hervat mevrouw Van Bodegraven haar 
dagboek.

 L.S., 

  Gaarne zullen wij Uw eventuele verdere orders uitvoeren. 

Stuurt U ons het pakpapier echter per Bestelhuis terug. 

  Van de zaken, die hieraan voldoen, worden de opdrachten 

onmiddellijk uitgevoerd. Degenen die ons het pakpapier niet 

retourneren kunnen wij momenteel geen pakken meer zenden., 

daar wij in ’t geheel geen pakpapier meer hebben. Deze orders 

moeten blijven liggen, tot wij weer over inpakmateriaal 

beschikken. 

 

                                   Hoogachtend, 

                       “DE TECHNISCHE BOEKHANDEL” H. STAM 
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9 februari:
Het is lang geleden, er was nooit iets 
bijzonders als groenteschaarste, af en toe 
een luchtgevecht, dus bleef het steeds 
hetzelfde.
Op heden is het zeer roerig. Alles wat ze 
aan jongens van 18 tot minstens 30 jaar 
op kunnen pikken, doen ze. Ze worden in 
vrachtauto’s geladen en waar ze naar toe 
gebracht worden, weet je niet. Zelfs de 
jongens van hogere scholen worden uit 
school gehaald en worden meegenomen 
zonder dat ze er thuis iets van weten. Het is 
een toestand, verschrikkelijk. Zaterdag zijn 
er een massa studenten zo vervoerd, met 
revolvers worden ze gedreigd. Alles is in 
opstand.
Veel plaatsen in ons land moeten de 
mensen evacueren, de een moet uit zijn 
huis en anderen moeten er in wonen, een 
massa huizen en grote gebouwen worden 
afgebroken, het worden overal ruïnes, hele 
straten zijn er afgebroken. Vooral Den Haag 
is niet meer te herkennen, het moet nog 
erger uitzien als Rotterdam, welke stad 
gebombardeerd was in de oorlogsdagen.

10 februari:
Burgemeester en Hoofd van Politie hebben 
vast gezeten voor een dag. Wij leven nog 
steeds in de spanning dat de jongens gepakt 
worden, nu ook de reserve officieren en 
meisjes van 18-26 jaar. Je schrikt al als je een 
auto hoort aankomen. ’s Morgens als wij aan 
het ontbijt zitten, zeggen wij al we zijn nog 
bij elkaar.

15 februari:
Hoofd van de 
Politie Jonkheer  
Molerus  is 
afgezet, er is nu 
een N.S.B.’er 
aangesteld als 
Hoofdinspec-
teur. Wij zijn er 
niet beter op 
geworden.

16 februari:
De laatste tijd worden er nog al eens leiders 
van de N.S.B. doodgeschoten. Voor straf 
mogen de mensen die in de provincies 
Noord- en Zuid-Holland wonen maar tot 
10 uur buiten komen. Hotels en publieke 
vermakelijkheden moeten om 8 uur gesloten 
zijn. Vanaf 15 februari mogen ze in Haarlem 
en omstreken maar tot 7 uur buiten zijn.  Op 
die manier worden alle mensen wel huiselijk. 
Voor de Amsterdammers zal het wat zijn zo 
vroeg in huis.

23 februari:
Ze zijn nog steeds bezig jongens en mannen 
naar Duitsland te sturen. Overigens is het 
hier rustig.

5 maart:
Dagelijks moeten jongens en mannen voor 
de keuring komen en worden wekelijks naar 
Duitsland gezonden om daar te werken. 

Jonkheer Molerus, hoofd 
van de politie.
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Honderden gaan er weg. Kees en Jan zijn 
gelukkig nog thuis.
Hedenavond gaan er weer massa’s 
vliegtuigen over naar Duitsland, er wordt 
hevig geschoten op heden, deuren en ramen 
rinkelen.

15 maart:
Vandaag is Jan voor de keuring geweest en 
goedgekeurd. Wanneer hij naar Duitsland 
moet is nog niet bekend. Vrijdag 13 maart 
zijn ze geweest om de zaak op te nemen. 
Vandaag is bekend gemaakt welke zaken 
gesloten moeten worden. Hierbij het 
couranten-bericht.
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29 maart:
Hierbij het bericht wat ze in Amsterdam 
hebben uitgehaald. Vanaf heden-avond 
moeten wij ’s avonds 11 uur binnen zijn. 
Cafés enz. moeten om 10 uur  gesloten zijn. 
De laatste avonden en nachten gaan er nogal 
eens zwermen vliegmachines over en er 
wordt nogal eens geschoten.

13 april:
Jan wordt steeds gedreigd om naar Duitsland 
te gaan. ‘s Avonds moeten cafés enz. om 10 
uur gesloten zijn en om 11 uur zijn wij allen 
binnen. 
De boter kost op heden clandestien  ƒ 20,00, 
het spek ƒ 15,00, alles per pond, eieren ƒ 0,60 
per stuk. Wat een prijzen hè, niet meer te 
betalen. De sigaren ƒ 1,00 à ƒ 1,50 per stuk. 
Alles wordt steeds schaarser. Voor 2 dagen 
kan ik bij de melkboer nog 1½ liter taptemelk 
kopen. Natuurlijk veel te weinig en steeds op 
en te kort. Zo is het met alles.

28 april:
Eerst eens wat vertellen wat er tegenwoordig 
betaald wordt: boter ƒ 20,00 per pond, spek 
ƒ 15,00 per pond, een kilo suiker ƒ 9,50, een 
pak ƒ 200,00, een heren pantalon ƒ 90,00. 
Met Paas hadden wij 8 eieren voor ƒ 6,48, 
dus ƒ 0,80 per stuk. Zo is alles navenant. 
Vreselijk hè, alles zo duur. Kaas en vlees 
is niet te koop en boter op de bon, heel 
moeilijk. Wij leven wel voor ons plezier op 
heden.

4 mei:
Alles moet ‘s avonds 8 uur binnen zijn. Het 
toppunt met mooi zomers weer, zit alles in 
huis. Je mag voor geen open raam zitten, 
zelfs niet in je tuin. Je kan nergens meer naar 
toe. De cafés zijn 7 uur gesloten. Het is geen 
gezicht zo een leeg dorp. Zo af en toe rijdt er 
politie over de weg om te zien of alles in huis 
is. Als je buiten komt, wordt je met de kogel 
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bedreigd, mooi hè?
Dit is de straf die gevolgd is op de oproep van 
de militairen, die in het begin van de oorlog 
in dienst zijn geweest.  Enkele kantoren, 
fabrieken enzovoort zijn toen in staking 
gegaan.

Hierbij een gedeelte van personen die ter 
dood veroordeeld zijn:

12 mei:
Hedennacht zijn er ontzettend veel Engelse 
vliegmachines over gegaan. Alles denderde. 
We mogen ook weer tot 11 uur buiten, het 
heeft nogal niet zolang geduurd de straf, 
dat wij om 8 uur binnen moesten zijn. Ook 
voor straf hebben alle Nederlanders wacht 
moeten lopen, arm en rijk. Kees heeft ook 
wacht gelopen, dat is nu ook weer afgelopen.

17 mei:
Eerdaags moeten de radio’s ingeleverd 
worden. Wij zijn nu al benieuwd hoe dat af 
zal lopen. De N.S.B.’ers zijn er vrij van en die 
distributie hebben. (Draadomroep of 
radiodistributie was een faciliteit voor 
het doorgeven van radioprogramma’s via 
een kabel (draad). Dit had als voordeel 
dat men niet zelf over een radiotoestel 
hoefde te beschikken en bovendien een 
veel betere ontvangst had met een betere 
geluidskwaliteit. Red.)
Ook zijn ze weer druk in de weer de fietsen 
af te nemen. Het is toch het toppunt. Ook 
heeft de burgemeester zijn ontslag gekregen, 
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die werkte niet mee, wat zal het nu weer 
worden. De burgemeester hielp nogal eens 
mee de jongens en mannen uit Duitsland te 
houden. Vooral zijn personeel, daar deed hij 
veel moeite voor.

18 mei:
Dat er een paar stuwdammen 
gebombardeerd zijn in Duitsland, daar 
hebben jullie zeker ook wel van gehoord. Het 
is een vreselijke ramp, grote gedeelten van 
Duitsland zijn overstroomd. Het heeft weer 
heel wat mensenlevens gekost. Wat alles 
toch vreselijk. 

20 mei:
Vandaag kocht ik een roggebrood van 4 pond 
voor ƒ 6,00, geen kleinigheid. Het smaakt 
ons als het lekkerste gebak, want wij hebben 
honger. Met een half pond boter moeten 
wij een week toe, voor jus en alles is het 
bestemd, anders is er niet.

31 mei:
Vandaag begint het dat de radio’s ingeleverd 
moeten worden. Het gaat straat voor straat.

17 juni:
Duitsland wordt dikwijls bezocht met 
vliegmachines zwaar beladen met 
bommen. Er zijn plaatsen daar is niets meer 
overgebleven. Ook in Holland wordt nogal 
eens gebombardeerd, je komt niet goed te 
weten waar en wat er is gebeurd.
Weet je wat een pond vlees kosten:  ƒ 8,00. 

Wij kopen het wel eens, maar alles is nog 
zonder vet. Groente is zo goed als niet te 
koop, wat ook een verschrikkelijk iets is. 
Jongens en mannen, zie je bijna niet meer. 
Alles is in Duitsland. 

24 juni:
Gisternacht is het vreselijk geweest met 
de vliegmachines die weer naar Duitsland 
gingen. Er wordt dan ook nogal op 
geschoten, een paar machines zijn brandend 
over De Bilt gekomen en op enkele huizen 
in Utrecht terecht gekomen, onder anderen 
ook op het huis van een familie Van Vink. 
Het jongste kind dood en ernstig verbrand 
in het ziekenhuis de vrouw en nog een paar 
kinderen brandwonden. De mensen die 
naast hun wonen allen dood, man, vrouw en 
kind. Wat is die oorlog toch wreed hè?

Vervolg van het dagboek in de volgende 
Biltse Grift.
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