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Burgemeesters in oorlogstijd 

Een jaar na de Duitse bezetting werd het 
Nederlandse bestuursapparaat door rijkscom-
missaris Seyss-Inquart afgestemd op de zoge
naamde 'nieuwe orde'. In de gemeentelijke en 
provinciale besturen werd vanaf dat moment 
het leidersbeginsel ingevoerd. 
Dit hield in, dat de gemeenteraden en provin
ciale staten werden opgeheven, inclusief alle 
gemeentelijke en provinciale commissies. Er 
werden dan ook geen verkiezingen meer gehou
den. 

De verantwoordelijkheid op bestuursgebied 
kwam in handen van één persoon te liggen; bij 
de burgemeester in de gemeente en bij de com
missaris in de provincie. De burgemeesters 
kwamen onder controle van de provinciale 
commissarissen te staan. De wethouders en de 
gedeputeerden van provinciale staten werden 
medewerkers van hun burgemeester respectie
velijk commissaris. 

Dit alles was geregeld in een verordening van de 
bezettende macht. Die verordening 152/41 
werd gepubliceerd op 12 augustus 1941 en trad 
in werking op 1 september 1941. 
De bedoeling was overduidelijk: de bezetter 
had nu een instrument om de alleen-verant-
woordelijke burgemeester en commissaris beter 

te sturen en te controleren. 
Voor zover de burgemeesters en commissarissen 
niet 'fout' waren, stonden zij voor de vraag, wat 
zij nu dienden te doen: aanblijven of de functie 
neerleggen? 
Daarover ontstond in bepaalde kringen een 
brede discussie. De rijkscommissaris had het de 
burgemeesters en commissarissen echter zeer 
moeilijk gemaakt: wie zijn functie zou neerleg
gen, zou geen wachtgeld en pensioen ontvan
gen. 

Geen van de commissarissen in de provincie 
(een aanzienlijk deel van hen zat in de 'foute' 
sector) en slechts weinig burgemeesters verlie
ten hun post als gevolg van de inwerkingtte-
ding van verordening 152/41. 
De bestuursmacht in de gemeente lag tijdens 
het grootste gedeelte van de Tweede Wereldoor
log in handen van de burgemeester. In dit arti
kel schenken wij aandacht aan de personen die 
in Loenen, Nigtevecht en Vreeland in de perio
de 1940-1945 dit ambt hebben bekleed. 

Willem Isaac Doude van Troostwijk werd 
geboren te Loenen op 22 november 1894. Hij 
was een zoon van Hendrik Jacob Doude van 
Troostwijk, advocaat, en jonkvrouw Jacoba 

Meteen na de bevrijding 

keert de Loenense 

burgemeester W.I. Doude van 

Troostwijk terug van zijn 

onderduikadres in Abcoude. 

Foto: Bakkum. 
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Burgemeester L Schiethart 

voor de ingang van het 

voormalige gemeentehuis van 

Vreeland, temidden van het 

ontvangstcomité ter 

gelegenheid van het 

muziekconcours 'm 1939. 

Foto: Coll. Aalderink 

Henrietta Marianna Agatha Clifford. De fami
lies Doude van Troostwijk en Clifford waren in 
Loenen en Vreeland onder meer actief in het 
bestuur van de waterschappen. 
Van 16 februari 1934 tot 5 september 1944 
(Dolle Dinsdag) en vanaf mei 1945 tot 1 april 
1964 was mr. W.I. Doude van Troostwijk bur
gemeester van Loenen. In tegenstelling tot zijn 
broer Hendrik Jacob (zie hierna) was hij geen 
lid van de Nationaal-Socialistische Beweging 
(NSB). 

In de periode 1940-1945 hadden sommige 
burgers vanwege de activiteiten van zijn broer 
wel enige achterdocht tegen de burgemeester, 
mede ook omdat hij voor de buitenstaander 
zichtbaar geen principiële verzets- c.q. anti-
Duitse houding aan de dag legde. 
Op 5 september 1944 doken Doude van 
Troostwijk en gemeentesecretaris Leendert 
Johannes den Hollander onder, omdat zij had
den geweigerd op bevel van de Duitse officieren 
over te gaan tot het vorderen van paarden en 
wagens voor het vervoer van soldaten naar het 
front bij Arnhem. J. van Dijk, wethouder in 
Loenen, nam als loco-burgemeester van 5 sep
tember tot november 1944 de plaats in van 
Doude van Troostwijk. 

Na Dolle Dinsdag verbleef Doude van Troost
wijk op diverse onderduikadressen. Tot 16 april 
1945 in Huizen en vanaf die datum tot 5 mei 

1945 op twee achtereenvolgende adressen in 
Abcoude. 

In een brief van 31 januari 1945 van 'der 
Generalkommissar Verwaltung und Justiz werd 
meegedeeld, dat W.I. Doude van Troostwijk 
met onmiddellijke ingang was ontslagen. 
Op de dag van de bevrijding keerde hij op de 
fiets terug naar Loenen; een gemeenteambte
naar had hem verteld, dat de kust weer vrij was. 
Een jaar later deelde de waarnemend Commis
saris der Koningin in de provincie Utrecht hem 
mee, dat er op grond van zijn houding tijdens 
de bezetting geen aanleiding bestond „een zui
veringsmaatregel te nemen". 

J. Hettema werd in november 1944 door de 
bezetter benoemd als opvolger van Doude van 
Troostwijk in de gemeente Loenen. Hettema 
was oorspronkelijk onderwijzer van beroep, 
maar werd later burgemeester van het Zeeuws-
Vlaamse Hulst. 

Hettema was lid van de NSB. Toen de plaats 
Hulst in september 1944 door de geallieerden 
werd bevrijd, moest hij vluchten. 
Korte tijd was Hettema vormingsleider van de 
NSB-kring 'de Vechtstreek'. Vervolgens kwam 
hij als burgemeester in Loenen terecht. Hier 
heeft hij als zodanig gewerkt van november 
1944 tot april 1945. Daarna werd hij burge
meester van Abcoude en Vinkeveen. 
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Na de bevrijding is Hettema door een ongeval 
om het leven gekomen. Op zaterdagavond 5 
mei 1945 reed hij mer zijn motor tegen een stil
staande vrachtwagen, waarna hij drie dagen 
later aan zijn verwondingen overleed. 
Ondanks zijn NSB-lidmaatschap heeft Hette
ma een redelijk positieve indruk achtergelaten: 
een eenvoudige man, die nooit misbruik heeft 
gemaakt van zijn positie, aldus ooggetuigen. 
Hij zou nooit mensen hebben laten oppakken 
en zich evenmin in zijn functie hebben verrijkt. 

Lodewijk Schiethart werd op 10 maart 1881 re 
Doesburg geboren als zoon van Lodewijk 
Schiethart en Anna Elisabeth Bartholomée. Hij 
was gehuwd met Everdina Johanna Wilhelmina 
Kat en overleed op 19 januari 1968. 
Schiethart was burgemeester van de gemeenten 
Vreeland en Nigtevecht van 3 juni 1911 tot 31 
januari 1945 (ontslagen door de bezetter) en 
van 7 mei 1945 tot 1 april 1946. Met ingang 
van de laatste datum is hem ontslag verleend 
wegens het bereiken van de pensioengerechtig
de leeftijd. 

In de interimperiode is Hendrik Jacob Doude 
van Troostwijk enkele weken burgemeester ge
weest van zowel de gemeenten Vreeland en Nig
tevecht als van de gemeente Loenen: zie hierna. 

Hendrik Jacob Doude van Troostwijk werd re 
Loenen geboren op 21 januari 1898. Hij was 
een broer van Willem Isaac (zie hierboven). 
Nadar Hendrik Jacob het gymnasium had vol
tooid, vertrok hij als planter naar Nederlands-
Indië. Na een tienjarig verblijf aldaar keerde hij 
naar Nederland terug en stichtte hij met behulp 
van zijn familie een incassobank in Amsterdam. 
Zijn familie heeft later met hem gebroken van
wege zijn activiteiten in de NSB. 
Op 1 juli 1931 huwde hij met Elisabeth Hijner 
uit Hilversum, eveneens lid van de NSB. H.J., 
toen woonachtig te Nieuwersluis, sloot zich in 
oktober 1933 aan bij de NSB. Van augustus 
1934 tot november 1936 was hij kringleider in 
de Vechtstreek. Op grond van her zogenaamde 
'ambrenarenverbod' - waarbij werd bepaald dar 
overheidsfunctionarissen geen lid mochren zijn 
van de NSB - legde hij die functie neer, toen hij 
wetd benoemd tot secretaris van het waterschap 
'Het Honderd' te Loenen. Na de inval van de 
Duitsers meldde hij zich weer aan als lid van de 

NSB en nam hij de functie van de kringleider 
weer op. 

H.J. werd op 17 april 1945 door de bezetter 
benoemd tot burgemeester van de gemeenten 
Loenen, Vreeland en Nigtevecht. Met ingang 
van 7 mei 1945 wetd hij op grond van her Zui
veringsbesluit 1945 ontslagen, waarbij hem het 
recht werd ontzegd op pensioen en alle andere 
rechten. 

Toen H.J. tot burgemeester van Loenen, Vree
land en Nigtevecht werd benoemd, had hij al 
ervaring als burgemeester van de gemeenten 
Mijdrechr en Wilnis. Van 5 november 1943 tot 
17 april 1945 was hij burgemeester van die bei
de gemeenten. 

Bij de bevrijding hebben de Binnenlandse 
Srrijdkrachten H.J. in de burgemeesterswoning 
te Mijdrecht gearresteerd. Hij stond bekend als 
een overruigd NSB'er. In zijn Loenense periode 
hing zijn revolver altijd over de stoel in de bur
gemeesterskamer. Dat wijst erop, dat hij zich 
wel degelijk bewust was van de gevaren, die 
hem als NSB-burgemeester bedreigden. 
Na zijn arrestatie werd H.J. vastgehouden in 
diverse interneringskampen, waaronder Amers
foort, Avegoor en Wesrvaart in de Noord-Oost
polder. In dit laatste kamp verbleef hij nog op 
10 november 1948. Uiteindelijk werd hij ver
oordeeld rot vijfjaar gevangenisstraf van 5 mei 
1945 tot 5 mei 1950 met ontzetting uit het 
kiesrecht en het bekleden van ambten in over
heidsdiensten. Tevens werd hem een boete 
opgelegd van f 15.000,-. 

Na zijn vrijlating in 1950 vestigde hij zich te 
Zeist. 

Kees de Kruijter en Ruurd Ubels 
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