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In Memoriam
Jhr. mr. L.H.N.F.M. Bosch ridder van Rosenthal

Op 21 januari 1914 werd in Zutphen geboren Lodewijk (Louis) Hendrik 
Nicolaas Frederik Marie Bosch ridder van Rosenthal, als zoon van Jhr. Mr. Dr. 
L.H.N. Bosch ridder van Rosenthal, die burgemeester is geweest van Brummen, 
Groningen, Den Haag en Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht.

Louis volgde de schoolopleiding in Groningen aan het Willem Lodewijk 
Gymnasium en later aan het Lyceum ‘Alpinum’ te Zuoz (Zwitserland). Daarna 
studeerde hij rechten in Leiden van 1933 - 1939 en werd toen verbonden aan 
het departement van Binnenlandse Zaken in Den Haag.
Omdat er zich na de bevrijding, in 1945, ook in Rhenen, onduidelijkheden in 
de voortgang op bestuurlijk gebied voordeden, werd gezocht naar een nieuwe 
en energieke jonge burgemeester. De voor-oorlogse burgemeester G.C.D. 
baron d’ Aumale van Hardenbroek werd op 18/08/1946 eervol ontslagen. Als 
waarnemend burgemeester werd aangesteld Mr. Dr. J.H. Luiting Maten, die 3 
dagen na zijn benoeming, op 23 augustus, de eerste na-oorlogse raadsvergade-
ring bijeen kon roepen. Luiting Maten bleef een klein jaar waarnemend burge-
meester, want per 17/02/1947 werd Jhr. Bosch ridder van Rosenthal burge-
meester van Rhenen. Na zijn aftreden op 24/04/1972 kon hij dus terugblikken 
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hier met zijn vrouw op de foto.
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op een periode van 25 jaar burgemeesterschap, een unicum in de Rhenense 
na-oorlogse jaren tot op de dag van vandaag.
Burgemeester Bosch van Rosenthal heeft zich in die 25 jaar als een groot 
bestuurder en een groot vechter ten aanzien van de belangen van de gemeente 
Rhenen getoond. Het was natuurlijk, vooral voor een geboren bestuurder, een 
mooie tijd waarin veel te bereiken en veel op te bouwen was. Met zijn vele 
relaties en zijn grote kennissenkring wist hij onmogelijke zaken mogelijk te 
maken. Hoewel de wederopbouw van Rhenen na de Duitse capitulatie weer 
langzaam op dreef kwam, mag burgemeester Bosch dan ook met recht de grote 
wederopbouwer van het na-oorlogse Rhenen worden genoemd.
Bosch van Rosenthal was een eigenzinnig en non-conformistische persoon-
lijkheid. Hij was er zich van bewust, dat hij ten aanzien van zijn kleding niet 
altijd tot de meest verzorgde personen behoorde, maar dit liet hem koud. Hij 
was een groot verteller en, hoewel het soms dezelfde verhalen betrof, was hij 
steeds op zijn praatstoel als het ging om anekdotes en interessante verhalen. 
Helaas heeft hij nooit iets gepubliceerd, wèl heeft hij ooit een lezing voor de 
Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen gehouden, over zijn ervaringen 
als Watergraaf van het waterschap Grebbe.
Bosch van Rosenthal heeft zeer vele openbare functies bekleed. Zonder hier op 
de belangrijkheid of de invloed op de maatschappij te letten, volgt hieronder 
in willekeurige volgorde een opsomming van de meest in het oog springende 
functies, die hij ooit heeft bekleed:
voorzitter Reclameraad, voorzitter Recreatieschap Vinkeveense Plassen, voor-
zitter convent Recreatieschappen Utrecht, voorzitter voorbereidingscom-
missie Ruilverkaveling Brummen-Voorst, voorzitter Adviesraad Vereniging 
Nederlandse Heidemaatschappij, voorzitter landelijke adviesraad van de 
Vereniging van Nederlandse Boseigenaren, bestuurslid Stichtingsbestuur “Het 
Parool”, dagelijks bestuurslid Recreatieraad Utrecht, Watergraaf waterschap 
“Grebbe”, commissaris Grondbedrijf Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, lid 
Belastingcommissie Bosschap, bestuurslid Unie van Waterschappen, lid unie-
commissie van financiën, bestuurslid Anjerfonds Utrecht, lid Planologische 
commissie Raad Midden- en Kleinbedrijf, lid commissie van toezicht Stichting 
Utrechts Landschap, bestuurslid Bibliotheek Centrale Utrecht, lid commis-
sie ad hoc Bosschap voorbereiding nieuwe Boswet, Lid gemeenteraad Leiden 
(CHU), waarnemend kabinetschef minister binnenlandse zaken, burgemeester 
van Rhenen (1947-1972), tijdens deze periode enige tijd waargenomen als 
burgemeester in Amerongen en Wijk bij Duurstede, voorzitter Zuiveringschap 
Veluwe (1971-1978), voorzitter Nederlandse Consumenten Bond (later 
erevoorzitter), commissaris Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, waarvan 
een tijdlang voorzitter en commissaris  Grondbedrijf en voorzitter Zuidelijk 
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Bouwfonds, commissaris Drukkerij Bosch - Utrecht, later gefuseerd met 
Boekhoven, commissaris Perscombinatie - Stichting “Het Parool, voorzit-
ter Vereniging Vrienden van Ouwehands Dierenpark Rhenen, hoogheemraad 
Dijkschap Grebbedijk,  eerst hoofdingeland, later dijkgraaf Polderdistrict 
Brummen-Voorst, dijkgraaf “Veluwe”, president-commissaris N. V. 
Waterleiding Mij “Rhenen”, oprichter Culturele Raad Utrecht, PURS-Utrecht, 
bestuurslid Welzijnsstichting, bestuurslid Stichting “Het Utrechts Landschap”, 
bestuurslid Borgstellingsfonds Gelderse Vallei, lid begeleidingscommissie 
Landschapspark Veluwe, oprichter en bestuurslid Stichting Toezicht Politieke 
Delinquenten, vice-voorzitter Nederlandse Vereniging van Boseigenaren. 
Verschillende onderscheidingen zijn hem ten deel gevallen. Hij was Ridder in 
de Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 
drager van het Verzetskruis en de Medal of Freedom en hij was Ere-ridder der 
Johanniter Orde in Nederland.
Ook zijn echtgenote, Jkvr. J.M.A. den Tex, heeft in Rhenen een aantal functies 
bekleed. Zo was zij reeds van het begin van haar Rhenense periode betrokken 
bij het Rode Kruis, en met name de bloedtransfusiedienst, zij was opricht-
ster van de Streekhuishoudschool Rhenen, betrokken bij het Maatschappelijk 
Advies- en Inlichtingenwerk, lid van de Vrouwenraad en vrouwenbeweging en 
actief bij het bejaardenwerk. Op 4 oktober l.l. bereikte zij haar 100ste verjaar-
dag. 
Het echtpaar is kinderloos gebleven.
Oud burgemeester Bosch van Rosenthal heeft zich na zijn actieve periode als 
burgemeester van Rhenen bewust zeer terughoudend gedragen ten aanzien van 
maatschappelijke en bestuurlijke kwesties in zijn oude gemeente. Hij wilde 
niemand voor de voeten lopen. Wèl was hij lang nog actief op velerlei gebie-
den, waaronder het beheer van zijn landgoederen en de zorg voor enkele voor-
name landhuizen, zoals in zijn laatste jaren Zuilenstein. Hij is altijd in Rhenen 
blijven wonen, hoewel hij ook vaak verbleef in zijn geliefde Voorst.
Hij overleed op 13 november 2004. De begrafenis vond plaats te Rhenen op 
de begraafplaats Larikshof op 18 november, nadat in de kerk te Voorst een 
herdenkingsdienst was gehouden.
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December 200�




