
De Biltse Grift april 1995 

De vlag van De Bilt 

Rens Kersten 

Het blijkt steeds weer dat veel inwoners van onze gemeente niet weten dat De Bilt in het bezit is van een gemeentevlag. 
En weet men het wel, dan is vaak niet bekend hoe de vlag eruit ziet en welke kleuren hij heeft. 

Het gemeentewapen 

Het wapen van onze gemeente is wel bekend: dat is 
het zg. St.-Laurensrooster in zwart op een witte 
achtergrond. Voor het ontwerp van het wapen is de 
geschiedenis geraadpleegd. De oorsprong van De Bilt 
ligt zoals men weet op Oostbroek, waar in het begin 
van de 12e eeuw een abdij stond ter ere van St.-
Laurentius, die in 258 in Rome de marteldood stierf 
voor zijn geloof. Hij werd levend verbrand en het 
rooster waarop dit geschiedde houdt nu in het wapen 
van de gemeente de herinnering aan deze gruwelijke 
gebeurtenis levend. 

Zo staat dan het St.-Laurensrooster in zwart op 
een wit vakje in een groene balk op het drukwerk van 
de gemeente. 

De gemeentevlag 

De kleuren zwart, wit en groen in het gemeentewapen 
geven vaak aanleiding tot de veronderstelling dat onze 
vlag dezelfde kleuren heeft. Dit is echter niet juist: 
de vlag is rood en wit, met op het witte gedeelte het 
gemeentewapen in zwart. De Biltse gemeentevlag heeft 
nog maar een korte historie; hij werd ingesteld bij een 
raadsbesluit van 12 februari 1963. 

Gemeentevlag naast een gemeentewapen 

Om het gebruik van een gemeentevlag naast het 
gemeentewapen te verklaren is het nodig de functies 
van beide symbolen te onderscheiden. Het gebruik van 
het gemeentewapen behoort alleen toe aan de gemeente 
zelf en aan de organen die aan de gemeente verwant 
zijn. Het wapen symboliseert de gemeentelijke overheid 
als zodanig. De gemeentevlag echter symboliseert de 
gemeentelijke overheid en de inwoners van de gemeente 
samen: particulieren, instellingen, verenigingen en 
bedrijven, allen mogen zich van de gemeentevlag 
bedienen, ook buiten de gemeente, mits het een 
instelling enz. uit De Bilt betreft die daar als zodanig 
is vertegenwoordigd. 

te rade bij de historie. En weer belandde men op de 
heerlijkheid Oostbroek, alleen vele jaren later. 

Een wapenschild op Oostbroek 

In het jaar 1744 is Oostbroek overgegaan van de familie 
Kcppel naar de familie Van Ewijck. Dit laatste geslacht 
is een wapenschild gaan gebruiken waarop weer het 
rooster van de gemeenteheilige 1 vurens was afgebeeld, 
maar nu op een veld van rood en zilver/wit. Dit 
wapenschild is nog te zien in de Dorpskerk aan de 
Dorpsstraat. 

De in de jaren zestig bekende ontwerper 
K. Sierksma te Groningen maakte vervolgens met deze 
gegevens onze vlag: een rode vlag met in het midden 
een witte baan, in de verhouding 1/3 rood, 1/3 wit, 1/3 
rood. Om het zwarte gemeentewapen in een juiste 
verhouding op de witte baan te kunnen plaatsen, is 
in het midden van de vlag nog een witte ruit geplaatst, 
waarin het St.-Laurensrooster prijkt. De ruit was 
overigens ook een eis van de Hoge Raad van Adel, 
die zijn goedkeuring aan wapens en vlaggen moet geven. 
De eis werd gesteld om elke vergelijking met de vlag 
van de republiek Oostenrijk te vermijden.. 

Noot: 

De vlag en ook verdere informatie zijn te krijgen bij de 
Historische Stichting Oostbroek en De Bilt, tel. 283899 (Piet 
Zonneveld, voorzitter) of 201496 (Rens Kersten, bestuurslid). 

Een groot formaat vlag (150cm x 225cm) kost ƒ 125,-; 
een klein formaat (1 OOcm x 150cm) kost in het kader van 
een promotieactie tijdelijk ƒ 25,- i.p.v. ƒ 35,-. 

Aan plaatselijke verenigingen, bedrijven e.d. geeft 
de stichting Oostbroek en De Bilt bij jubilea een vlag, groot 
of klein, cadeau. De stichting moet daartoe natuurlijk wel 
op de hoogte zijn van de feestelijke gebeurtenis. 

Waarom wit en rood? 

In veel gemeentevlaggen zijn de kleuren van het 
gemeentewapen gebruikt, maar de Biltse raad vond 
deze kleuren voor haar vlag te somber. Daar kwam 
nog bij dat de buurgemeente Zeist ook al zwart en 
wit in haar vlag had verwerkt. Zo ging men andermaal 
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