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Geschiedenis schrijven is aan de toekomst bouwen 
 
 

Door CEES VAN RIJSDAM 

 
“Geschiedenis schrijven is aan de toekomst bouwen” schreef Teus 
Roodhart als goede wens bij het 25-jarig jubileum van de Historische 
Kring Eemnes (september 2004). Iemand met zo'n rijke levenservaring 
wat beter leren kennen, leek ons een goede zaak, vandaar het volgende 
interview. 

 
Teus, wil je jezelf even voorstellen aan de lezer en ons in-
wijden in je familieleven? 
Ik ben geboren in het jaar 1930 als zevende kind van mijn 
ouders, mijn vader Jan Roodhart die toen reeds 51 jaar 
was, en mijn moeder Maasje van de Pol die 45 jaar was; 
dus in de volksmond had ik "oude" ouders, hoewel dat 
gevoel er helemaal niet bij hoorde want vooral mijn moe-
der was een lieve vrouw die midden in het leven stond. 
In 1950 leerde ik Wil Schotsman (geboren in 1932) ken-
nen; wij hebben haar mee op sleeptouw genomen bij het 
schaatsen van het Sluisje naar Eemnes onder barre weersomstandigheden. Ook 
herinner ik mij nog levendig het “dagje uit” naar Limburg met de CJBTB 
(Christelijke Jongeren Boeren- en Tuinders Bond), waar wij op het laatste mo-
ment toegevoegd werden aan het reisgezelschap naar aanleiding van twee per-
sonen die door omstandigheden verstek moesten laten gaan. De vriendschap is 
toen ontstaan en steeds hechter geworden. In 1954 zijn wij getrouwd en gaan 
wonen op Meentweg 115. We konden de boerderij daar overnemen en kregen 
van mijn ouders 10 koeien mee van thuis, "100% hypotheek en 10 geleende 
koeien", zo zijn wij begonnen. Ons huwelijkscadeau bestond uit: 2 opfokzeug-
jes en 25 jonge hennen! 
 
Toch nog even terug naar de tijd van jouw jeugd, hoe was dat in die dagen op 
en rond de boerderij? 
Ik vertelde je al dat mijn ouders reeds op leeftijd waren toen ik, als nakomertje, 
geboren werd. Toen mijn vader zijn eerste AOW ontving kreeg hij ook nog 
daarbij Kinderbijslag van zijn jongste kind. 
Zij woonden toen op de boerderij aan de Meentweg 113, die gekocht was (in 
1916) voor ƒ 4.000,-, inclusief land; zij hadden 3 koeien en 2 geiten dus was 
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Klassefoto - 1943-1944, School met den Bijbel, Laarderweg. onderste rij: Gijs Ruizendaal, Henk 
Marks, Gerrit Jongerden, Bertus Breunesse, Jan Overeem, Bertus ter Brake, Jan Arends. 
middelste rij: Tinie Rozenberg, Fietje Overeem, Jannie Ruizendaal, Mien Hensbergen, Aaf 
Blom, Gerrie Dop, Jopie Ruizendaal, Bep Prinsen, Neel Groenestein, Berta van Essen, Eef v.d. 
Beek, Nel Jongerden. 
bovenste rij: Lammert Huisman, Bart Bos, Gerrit Overeem, Henk van Kassel, Anton Rozenberg, 
Aalt v.d. Pol, Teus Roodhart, Gijs Ruizendaal, Teus Roodhart (de geïnterviewde), meester Van 
de Brom. 

het aardig wat bijklussen: moeder was naaister en heeft menig kleed, laken en 
jurk versteld. Het waren magere jaren, we hadden gelukkig goed maar sober te 
eten, er was nooit te kort om al die monden en magen te vullen, vaak 1 snee 
wittebrood en genoeg roggebrood. 
En 's avonds zaten we gezellig rond de tafel, moeder was aan het aardappelen 
schillen voor de volgende dag of aan het breien en de kinderen deden een spel-
letje of we luisterden met "rode oortjes" naar de radio (de Bonte Dinsdagavond 
Trein was favoriet bij ons!), en het waren de tijden van de hoorspelen. 
Ook kwam enkele keren per week mijn oom Jan op bezoek, een avondje kof-
fiedrinken en samen praten; bij mijn vader thuis bestond het gezin uit 5 jon-
gens en 1 meisje, twee jongens heetten beiden Jan, mijn vader was de oudste 
Jan en werd dan ook grote Jan genoemd. Ome Jan die later veel groter was ge-
worden dan mijn vader werd altijd kleine Jan genoemd. 
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Wat weet je je nog te herinneren van je lagere-school-tijd, en daarna? 
De lagere school was de School met den Bijbel aan de Laarderweg; in het be-
gin was het moeilijk maar de latere jaren bij meester Van de Brom waren leuke 
en fijne jaren; hij was een zeer gelovig en rechtvaardig man in wie we veel ver-
trouwen hadden. Ik weet nog dat we gingen korfballen op de hei achter de Wit-
te Bergen met rieten manden, waar de bodem uit was; ook hebben we nog 
meegedaan aan een echt toernooi, en laten we dat nou nog winnen ook!, Ape-
trots kwamen we terug in Eemnes. 
Toen we 13 of 14 waren, zaten we in de 8e klas en kregen één morgen Duits in 
de week, de rest van de week was je vrij. Meester Van de Brom moest van 
"overheidswege" Duits geven en hij leerde ons al gauw hoe we het woord 
"Schweinhunden" goed moesten uitspreken. 
Vanaf 1945 kwam ik thuis, overdag werken op de boerderij; in 1947 (dus toen 
ik 17 was) ben ik 's avonds de landbouw-wintercursus gaan volgen, een agrari-
sche opleiding, later met algemene ontwikkeling erbij, maar zonder talen. De 
lessen werden gegeven in de Mariaschool aan de Jhr. Roëlllaan en duurden van 
7 tot 10 uur. Het was een periode van overdag buiten op het land en 's avonds 
binnen in de lesbanken (waar menigeen vaak wegdommelde). 
 
De Tweede Wereldoorlog (1940-1945) heeft zeker ook sporen nagelaten in 
Eemnes en in jullie woonomgeving. Wat herinner je je daar nog van? 
De oorlogsjaren waren, ook bij ons thuis, een tijd van angst en onrust, met na-
me gedurende de Hongerwinter van 44-45. In de eerste jaren werden wij ge-
confronteerd met razzia's, onder meer achter aan de Meentweg; wij luisterden 
achter in de schuur en verborgen onder het stro naar Radio Oranje, dat waren 
spannende momenten. 
Op een dag werden wij verrast door een Duitse controle, de onderduiker die 
wij thuis hadden, rende de achterdeur uit het Valse Bosje in; de Duitse soldaat 
vorderde de fiets van mijn moeder, maar na veel gesmeek en de verlossende 
vraag van moeder of de soldaat ook zelf een oud moedertje had, werd de fiets 
uiteindelijk teruggegeven, Wij hadden ook onderduikers in huis, waaronder 
een jodin en aan het eind van de oorlog nog een evacué, een dove norse man 
van in de zeventig. 
De Hongerwinter zijn wij zelf redelijk doorgekomen; mijn vader, Aalt v.d. Pol 
sr. en ikzelf gingen naar Ommen (in Overijssel) voor het kopen van graan en 
aardappelen; onderweg sliepen we bij boeren of gewoon in de wagen, het was 
een droeve stoet van mensen met karren en wagens en als er eens een Engels 
vliegtuig over kwam dan doken wij de greppel in om bescherming te zoeken, 
want als er een Duits voertuig werd ontdekt dan volgde er een regen van ko-
gels. Op de terugtocht moesten wij weer over de IJsselbrug bij Zwolle; dat was 
een lastig obstakel omdat de Duitse soldaten ons voedsel afpakten, maar na het 
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omkopen en inleveren van contant geld keerden ze ons de rug toe en lieten ons 
schijnbaar ongezien passeren. Die voedseltochten duurden een ruime week; 
ook mijn zussen hebben nog graan gehaald in Overijssel op fietsen met houten 
banden. 
Aan het eind van de oorlog vernamen wij begin mei dat ons land bevrijd was; 
er was evenwel geen Canadees of Amerikaan te zien, en ook geen Duitser! Op 
4 mei hoorden wij dat onze buurman Willem Fokken bij het oogsten van riet 
aan de oever van het IJsselmeer, vlakbij het Raboes, door dronken Duitse sol-
daten ter plekke gefusilleerd was; een grote domper op de bevrijdingsvreugde! 
In die eerste dagen liepen wij naar het centrum van Eemnes; de druk en angst 
waren weg, heb jij al wat gehoord?, was de vraag van velen en er werd voor-
zichtig feest gevierd. Rond 15 mei reden de eerste Canadezen door ons dorp, 
komend vanuit Baarn en rijdend richting Laren. Vermeldenswaard is ook dat 
de Zuidpolder toen geheel onder water stond. 
 

 
De kinderen Roodhart - 1967, achter v.l.n.r.: 
Tineke, Marion voor v.l.n.r: Wilma, Jan 

 
Trouwdag Wil Schotsman en Teus Roodhart, 
1954, Gemeentehuis aan de Wakkerendijk 
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Teus, je bent gezegend met kinderen en kleinkinderen, vertel ons iets meer van 
en over je gezin en familie . 
Zoals ik al memoreerde zijn Wil en ik getrouwd in 1954 en werd Meentweg 
115 ons huis. Mijn vrouw heeft heel veel werk gedaan op de boerderij, maar 
ook heeft ze nog jaren gezorgd voor haar vader, moeder en broer, o.a. de was 
gedaan. 
 
Dan nu onze kinderen: 
• op 11 juni 1956 werd onze dochter Marion geboren, zij is getrouwd met Ri-

nus v.d. Tweel en zij hebben 4 dochters: 
− Rinske (getrouwd met Daan Erbe) zij hebben inmiddels een kindje (mijn 

eerste achterkleinkind), 
− Saskia (met vriend Jos Ansink), 
− Marijke en 
− Nienke 

• op 25 december 1957 kwam onze tweede dochter ter wereld: Tineke, ge-
trouwd met Bert Wiesennekker; zij hebben 2 kinderen: 
− Suzan en 
− Jeroen 

• 26 juli 1960 was de dag dat onze zoon Jan het levenslicht zag, hij is ge-
trouwd met Mariet Post en zij hebben 2 kinderen: 
− Celine en  
− Kevin 

• op 11 december 1966 mochten wij onze 3e dochter begroeten met de naam: 
Wilma, zij is getrouwd met Hein Dijkstra en ook zij hebben twee kinderen:  
− Tjalle en  
− Fem. 

 
Je ziet: 4 kinderen, 10 kleinkinderen en 1 achterkleinkind, en alle kinderen wo-
nen in Eemnes; zoon Jan woont nu met zijn gezin in het ouderlijk huis op num-
mer 115.Tot mijn verdriet moest ik meemaken dat mijn lieve en zorgzame 
vrouw Wil op 24 oktober 2003 is overleden op de leeftijd van 71 jaar, na jaren 
van afnemende gezondheid en een lang ziekbed. Samen hebben wij 37 jaar ge-
woond op de boerderij aan de Meentweg 115 en nog 13 jaar in ons huis aan de 
Laarderweg 12. 
 
Hoe verliep je agrarische leven en werken vanaf 1954? 
In ons trouwjaar hadden we dus 10 koeien, dat aantal is tot 1975 uitgegroeid 
naar 60 koeien. Gedurende die periode hebben we de varkens weggedaan en 
zijn ons volledig gaan toeleggen op het beheren van melkvee, toen hebben we 
ook land kunnen bijpachten. 
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In het jaar 1970 zijn we overgegaan van het handmelken op melken met de 
machine; één van de redenen was dat we veel energie en zin wilden steken in 
ons gezin met opgroeiende kinderen. Rond 1975 verdween bij ons de laatste 
bekende melkbus en deed de melktank zijn intrede. 
De daadwerkelijke werkzaamheden op de boerderij heeft Jan vanaf 1986 ge-
daan, en toen kon ik me gaan toeleggen op bestuurlijke activiteiten. Ik heb het 
bedrijf niet uit het oog verloren, want al vele jaren ga ik meerdere avonden per 
week naar de boerderij van Jan om daar te helpen; met name na het overlijden 
van mijn vrouw is dit een welkome afleiding. 
 
Het begrip ruilverkaveling loopt als een rode draad door jouw agrarische le-
ven, zowel in de praktijk als bestuurlijk ben je daar intensief mee bezig ge-
weest. Is het niet? 
Ja, dat klopt. Vanaf het begin was ik volop boer, de landbouw was enorm ver-
snipperd, Eemland was een arme streek en veel gronden waren gepacht. De 
eerste ruilverkaveling was in de dertiger jaren een eigenaarsverkaveling. Toen 

 
Boerderij "It fryske hiem", Meentweg 115. Foto uit 1981. 
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kwam steeds meer de gedachte en de wens naar boven om de landerijen bij el-
kaar te brengen bij de gebruikers van de gronden. De bedrijven werden groter 
en in Eemland hadden wij het feit dat de boerderijen centraal in het dorp lagen, 
wat vanwege de strenger wordende eisen van de hinderwet grote problemen 
ging opleveren. 
Vanaf 1965 was ik lid van de CBTB-Eemnes en deed veel aan Landbouwvoor-
lichting en was actief in de Coöp .Eemnes. Ik ben toen samen met Lammert v.'t 
Klooster me gaan inzetten voor het ontwikkelen van de ruilverkaveling in 
Eemland; wij hebben destijds veel strijd moeten voeren met plaatselijke ge-
meentes, provincie en rijk. Er kwamen te weinig aanpassingen van de grond 
om het doel te bereiken van verplaatsing van boerderijen. 
In 1975 kwamen Rijk en Provincie overeen dat er 350 ha. natuurgebied moest 
komen en 42 boerderijverplaatsingen in Eemland. In 1982 werd hierover ge-
stemd en werd het voorstel met grote meerderheid aangenomen. En toen begon 
het eigenlijke werk: een open gebied creëren en de boerderijen tegen de rivier 
de Eem aan. 
Door al mijn activiteiten en inspanningen op dit gebied raakte ik in bestuurlijke 
kringen meer bekend, wat o.a. tot gevolg had dat ik benoemd werd tot lid van 
het dagelijks bestuur van de Utrechtse CBTB in januari 1981. Twee jaar later 
vertrok de voorzitter en kwam ik terecht op die functie en heb die 6 jaar ver-
vuld (tot 1989); tevens was je dan automatisch bestuurslid van de landelijke 
CBTB, wat vaak resulteerde in besprekingen en overlegsituaties met de minis-
ter, met name over het grondgebruik. 
Het was een boeiende periode, maar zeer intensief en tijdrovend, temeer daar 
ik vanaf 1 januari 1989 ook benoemd was tot dijkgraaf bij het Waterschap 
"Vallei en Eem", een gebied dat zich uitstrekte over de Utrechtse Heuvelrug en 
het Veluws Massief, van Spakenburg tot Rhenen. 
Wat betreft de Landinrichting Eemland was ik actief van 1977 tot 1988 op het 
gebied van voorlichting, en van 1988 tot 1999 als voorzitter van Eemland. 
Vanaf 1999 tot 2002 was ik nog voorzitter van de Bezwarencommissie; er wa-
ren 350 bezwaren tegen de toedeling ingediend, veel van deze bezwaren kon-
den in goed overleg worden opgelost, de overige bezwaren werden door de 
rechtbank afgehandeld. 
 
Teus, water en waterschap vormden ook een belangrijk onderdeel van jouw le-
vensloop. Vertel ons eens wat meer over dit voor velen toch onbekende gebied 
van landinrichting. 
De full-time baan van dijkgraaf (voorzitter van een dijk- of polderbestuur) van-
af 1989 had tot gevolg dat ik mijn voorzitterschap van de Utrechtse CBTB 
moest opgeven. Voorheen was ik in 1973 bestuurslid geworden van het Water-
schap De Eem (Heemraad heet dat met een mooi woord). 
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Een overzicht van Commissies en Besturen waarin jij op het gebied van water-
schap hebt geparticipeerd: 
• Gelderse Waterschapsbond (GWB): 

− bestuurslid 
− lid Georganiseerd Overleg (GO) 
− lid Commissie Waterkering 

• Zuiveringschap Veluwe: 
− lid algemeen bestuur 
− lid commissie algemeen bestuurlijke aangelegenheden (ABA) 

• Unie van Waterschappen: 
− lid arbeidsvoorwaarden commissie (ARBO-commissie) 
− lid algemeen bestuur 

• Stichtse Waterschapsbond: 
− voorzitter 

• Commissies en werkgroepen in het algemeen: 
− Provinciale commissie voor milieubeheer en waterhuishouding (PCMW) 
− contactcommissie Bestuur voor Periodiek Overleg met Gedeputeerde 

Staten van Utrecht 
− commissie Georganiseerd Overleg Waterschapspersoneel 
− Provinciale Commissie Beheer Landbouwgronden (PCBL) 
− Vallei Commissie (Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei) 
− Stuurgroep opstellen Baggerbergingsplan Prov. Utrecht 
− Werkgroep Overdracht Waterkwaliteitsbeheer Prov. Utrecht 

 
Dijkgraaf Roodhart bij gemaal Zeldert in Hoogland – 1993, "op de plaats rust" 
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Je ziet het: op het gebied van waterbeheer en waterhuishouding was er veel te 
doen en vonden er veel fusies plaats middels overleg via diverse commissies, 
met als doel: kwantiteit en kwaliteit onderbrengen in één bestuursvorm. Zo 
ontstond het Waterschap "Vallei en Eem". Op 31 dec. 1996 ben ik gestopt als 
dijkgraaf (in dat laatste jaar was ik waarnemer). Het beoogde doel was bereikt : 
het was overzichtelijker geworden en alles was "in één hand"; helaas moeten 
we wel vaststellen dat werk en doel veel verder van de burger waren komen af 
te staan. 
 
Er waren ongetwijfeld spannende momenten met water in die jaren; noem er 
eens één. 
Eind 1995 werden we overvallen door het hoge water van de Rijn en de Neder-
rijn. Op dat moment waren we druk bezig met dijkbeheer bij Rhenen, o.a. dijk-
verbetering. Toen kwam het water opeens onder de dijk door en dreigde er een 
dijkdoorbraak. Er moest toen snel iets gebeuren: er werd binnen korte tijd een 
plan van dijkversterking opgesteld (een compromis van diverse instanties). El-
ke morgen hadden we crisisberaad en er was gedurende enkele weken, dag en 

 
De dijkgraaf achter zijn bureau - 1996 
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nacht bewaking op de rivierdijken. Er waren bewoners van huizen en boerde-
rijen die uit voorzorg reeds een bootje hadden vastgemaakt met een lang touw 
aan het zolderraam. Gelukkig hoefden de mensen en dieren niet te worden ge-
ëvacueerd, al lag er een evacuatieplan klaar. 
Een veel prettiger moment was de gereedkoming van de renovatie van het 
Sluisje in Eemnes. Na vele jaren zoeken naar voldoende gelden is in het kader 
van de ruilverkaveling niet alleen het gemaal maar ook het Sluisje meegeno-
men (1993). Door het werk te combineren namen de kosten aanzienlijk af en 
het waterschap kreeg vijftig procent subsidie van de Prov. Utrecht 
 
Het is mij bekend dat je naast het boerenleven ook zeer actief bent geweest in 
de zogenaamde maatschappelijke gebeurens; ik denk bijvoorbeeld aan de poli-
tiek en aan de vereniging met de lange naam (Vereniging met als doel de be-
vordering van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis in alge-
mene zin en de geschiedenis van Eemnes, met aansluitend gebied, in het bij-
zonder), kortweg: de Historische Kring Eemnes. Klopt dat? 

 
Opening Eemnesser sluis in 1993, v.l.n.r.: sluiswachter Henk v.Twillert, wethouder Jan den 
Dunnen, ANWB-functionaris, Teus Roodhart, burgemeester Liesbeth Snoeck-Schuller, commis-
saris v.d. Koningin hr. Beelaerts van Blokland. 
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Jazeker, eerst maar even iets vertellen over de politiek. 
Ik was lid van de Protestants Christelijke Kiesvereniging Eemnes, en door po-
litieke keuzes waar ik niet achter stond, heb ik mijn woordje gezegd in een bui-
tengewone ledenvergadering, waarna er (een door mij niet gewenste) bestuurs-
crisis ontstond, met als gevolg dat mij gevraagd werd zitting te nemen in het 
bestuur (dàt, zeiden zij, mede door mijn inbreng opgestapt was), we schrijven 
dan 1973. 
Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen werd mij gevraagd mij beschik-
baar te stellen voor de gemeenteraad; men wilde ook een agrariër op de lijst 
hebben. Ik heb mij toen beschikbaar gesteld voor een derde plaats op de lijst. 
De volgorde voor de kandidatenlijst was toen: 1. Dorland, 2. Roodhart, 3. Van 
der Sleet; de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen van 1974 leverden 
het volgende resultaat op voor de Prot. Chr. Kiesvereniging: 1. Dorland, 2 Van 
der Sleet (met voorkeurstemmen). Ik was allang blij dat ik niet in de Raad 
hoefde, want de boerderij vroeg erg veel tijd en inzet. Toen Dorland in 1975 
burgemeester van Kerkdriel werd, ben ik alsnog raadslid geworden met Van 
der Sleet als fractievoorzitter. De volgende ontwikkeling kreeg zijn beslag in 

 
Opening van de Oudheidkamer aan de Raadhuislaan – 1993, v.l.n.r.: Rinus van Valkengoed, 
Teus Roodhart, burgemeester Liesbeth Snoeck-Schuller 



HKE-146 

1978: de Prot. Chr. Kiesvereniging en de Katholieke Volkspartij gingen beide 
op in het CDA. Ook in dat jaar had het CDA 5 raadzetels, waarvan ik dus ook 
deel uitmaakte. Nog geen jaar later vertrok fractievoorzitter Van der Sleet naar 
Grouw in Friesland (opdracht van Philips) en kreeg ik de functie van fractie-
voorzitter toebedeeld. Dat werk heb ik gedaan tot 1982, want in dat jaar werd 
ik benoemd tot dijkgraaf van het Waterschap de Eem. In de tachtiger en negen-
tiger jaren was ik actief als lid van de programmacommissie van het CDA, zo-
wel voor de provincie Utrecht, alsook voor de gemeente Eemnes. 
 
De HKE is een ander verhaal. 
Al jarenlang was ik lid van deze vereniging, maar in 1991 werd ik gepolst om 
voorzitter te worden. Met enige reserve (vanwege mijn drukke werk als dijk-
graaf) heb ik toegezegd onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat ik mij in mijn 

nieuwe functie enkel bezig 
zou gaan houden met bestuur-
lijk werk. Men stemde in met 
mijn verzoek en vanaf 30 ja-
nuari 1992 was ik voorzitter 
van de HKE. In 2001 ben ik 
na 9 jaar HKE gestopt. De pe-
riode 1992-2001 kenmerkte 
zich o.a. door het verkrijgen 
van een eigen tentoonstel-
lings- en werkruimte. De 
voormalige brandweerkazerne 
konden we huren en met 
enorm veel inspanning door 
vele vrijwilligers hebben we 
daar een prachtige Oudheid-
kamer van kunnen maken. Tot 
1999 hebben we het gebouw 
kunnen huren, maar in dat jaar 
hebben we het gekocht van de 
Gemeente voor het symboli-
sche bedrag van ƒ 1,00. Ook 
heb ik meegewerkt aan de op-
zet van het jubileumboek 
"Eemnes door de eeuwen 
heen", onder meer door het 
aanboren en verkrijgen van de 
nodige subsidies. 

 
Uitreiking van de Koninklijke onderscheiding, 
Utrecht - 1997 
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Wij weten dat jij een Koninklijke onderscheiding hebt ontvangen en dat de uit-
reiking een grote verrassing voor je was, beschrijf dat nog eens voor ons. 
Op 28 april 1997 vermeldde de krant het volgende bericht; 
 

“Afgelopen maandagavond ontving de heer T. Roodhart uit handen van 
de Utrechtse Commissaris van de Koningin, Jhr. drs. P.A.C. Beelaerts 
van Blokland de Koninklijke onderscheiding van Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt in het Paushuis, het 
voormalige Utrechtse provinciehuis, omdat de reikwijdte van de ver-
diensten van de in Eemnes wonende Roodhart vooral op provinciaal en 
regionaal niveau liggen. T. Roodhart is onderscheiden vanwege zijn per-
soonlijke deskundigheid op het gebied van en het leveren van belangrij-
ke bijdragen aan de agrarische- en waterschapsbelangen. Hij was onder 
meer voorzitter van de waterschappen De Eem, Vallei en Eem en Gel-
derse Vallei en Eem. Ook bij de CBTB heeft hij meerdere bestuursfunc-
ties vervuld. Hij was onder andere voorzitter van de Utrechtse CBTB. 
Daarnaast is hij lid geweest van diverse provinciale commissies, waar-
onder de commissie Milieu-beheer en Waterhuishouding en de commis-
sie beheer Landbouwgronden. Momenteel vervult Roodhart functies bij 
de Ruilverkavelingscommissie Eemland en de Stichting Vernieuwing 
Gelderse Vallei”. 

 
Vermeldenswaard is nog het volgende: ik was weggelokt uit Eemnes door een 
bestuurslid van het Waterschap in verband met de uitreiking van een onder-
scheiding van een gedeputeerde die afscheid zou gaan nemen en dat bestuurs-
lid nodigde mij uit vooraf samen te gaan eten; voor die gelegenheid en voor al-
le zekerheid nam ik een colbertje mee in de auto. Het etentje liet, mijns inziens, 
nogal lang op zich wachten en ook werd ik nog weggeroepen voor een spoed-
overleg ter plekke. Uiteindelijk werd ik het Paushuis ingevoerd en daar was de 
verrassing natuurlijk compleet! 
Het was een mooie en gezellige avond temidden van mijn familie en vele be-
kenden. Laat thuis aangekomen ging de telefoon en meldden de burgemeester 
mevr. Liesbeth Snoeck-Schuller en wethouder Jan den Dunnen hun komst om 
nog even bij- en na te praten. 
Een onvergetelijke dag! 
 
 
Teus, het was het waard en goed om jouw levensloop eens "nader aan den  
volcke" te tonen. Bedankt voor je uitgebreide informatie en documentatie, en 
de gezellige uren dat ik de verhalen en anekdotes mocht aanhoren. 
Het ga je meer dan goed ! 


