
Jan Heij: burgemeester en burgervader 
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw 

Het is alweer bijna drie jaar geleden dat burgemeester Visser zijn opwachting maakte in 

Scherpenzeel. Daarmee is de helft van zijn eerste ambtstermijn verstreken. Om één van zijn illustere 

voorgangers qua dienstjaren in Scherpenzeel te evenaren, heeft hij nog wel wat jaartjes voor de 

boeg. Burgemeester Heij diende onze gemeente tenslotte ruim zestien jaar.  

 

Het burgemeestersechtpaar met Prinses Beatrix, 1979. 

Jan Heij is wethouder voor de CHU in Arnhem voordat hij op 48-jarige leeftijd als burgemeester naar 

Scherpenzeel komt. Hij is dan al een jaar lid van de Eerste Kamer. Tijdens een buitengewone 

raadsvergadering in het Huis in de Wei op zaterdag 3 mei 1969 vindt zijn installatie als burgemeester 

plaats. Hij volgt burgemeester Hoytema van Konijnenburg op die maar liefst 33 jaar hier de scepter 

heeft gezwaaid. Heij noemt in zijn installatierede het burgemeestersambt het mooiste ambt dat er is. 

Hij prijst zijn voorganger die Scherpenzeel van een troosteloze puinhoop in 1940 tot een sieraad in 

1969 heeft gemaakt. 

Zwembad 

Een testcase voor het leiderschap van de burgemeester doet zich al snel voor als in juni 1969 een 

zestigtal niet-Scherpenzelers op een zondagmiddag het gesloten zwembad binnen dringt en een duik 

neemt. B&W bereiken een compromis, zodat er meer ruimte ontstaat voor andere opvattingen.      

Besloten wordt dat het bad bij zomerweer op zondagmiddag open gaat, maar alleen voor 

abonnementhouders tussen 13 en 21 jaar, zodat er niet hoeft te worden betaald aan de kassa. In 1969 

telt Scherpenzeel ongeveer 5000 inwoners. De bevolking van ons dorp groeit gestaag, want begin jaren 

tachtig staat de teller al op 7800 Scherpenzelers. Vanzelfsprekend moeten er voor de nieuwkomers 

ook woningen komen. De huizen in de wijken de Wittenberg en de Maatjes zijn toen gebouwd. In de 

periode tussen 1975 en 1981 komen vier nieuwe scholen tot stand. Met de bevolkingstoename gaat 

een bloeiend verenigingsleven gepaard. De aanleg van Sportpark De Bree is o.l.v. burgemeester Jan 



Heij gerealiseerd, terwijl ook het zwembad is gerenoveerd en uitgebreid met een extra bassin. En niet 

te vergeten het inmiddels alweer verdwenen multifunctionele gebouw ‘De Heijhorst’. 

Burgervader 

Burgemeester Heij is vaak van de partij als er iets te vieren valt. Hij ontpopt zich al snel als een echte 

burgervader. Bij jubilea en andere festiviteiten laat hij zelden verstek gaan en vindt hij zijn echtgenote 

meestal aan zijn zijde. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het burgemeestersechtpaar zeer intensief 

deelneemt aan de activiteiten in het kader van het 750-jarig bestaan van Scherpenzeel in 1979. 

Hoogtepunt van dat feest is misschien wel de opening van het gerestaureerde Koetshuis door prinses 

Beatrix waarin een deel van het gemeentelijk apparaat wordt gehuisvest. In 1983 is de restauratie van 

Huize Scherpenzeel voltooid. Het pand doet daarna dienst als gemeentehuis.  Een ander hoogtepunt 

is de hoge onderscheiding die de burgemeester op 26 april 1979 ontvangt. Hij wordt benoemd als 

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Mevrouw Heij-Flameling is als presidente van de 

Vrouwenraad ook nauw betrokken bij de Scherpenzeelse samenleving. In 1979 verlaat Jan Heij de 

Eerste Kamer. Begin jaren tachtig krijgt burgemeester Heij een hartinfarct en moet hij het 

noodgedwongen tijdelijk wat rustiger aandoen. In 1981 wordt Jan Heij voor de tweede keer 

herbenoemd als burgemeester van ons dorp. Die derde termijn maakt hij vanwege het bereiken van 

de pensioengerechtigde leeftijd op 2 juli 1985 niet af.  

Afscheid 

Een afscheidscomité onder voorzitterschap van wethouder Douwe Kroodsma organiseert een groots 

afscheid. Op 21 juni 1985 begint dat ’s middags met een bijzondere raadsvergadering op dezelfde 

locatie als waar ook de installatie destijds plaatsvond. Als de burgemeester samen met zijn vrouw en 

drie kinderen binnenkomt, krijgen ze een staande ovatie. Er zijn ruim tweehonderd genodigden. 

Wethouder Kroodsma schetst tijdens zijn toespraak de belangrijkste gebeurtenissen uit de 

ambtsperiode. In zijn dankwoord bedankt Heij met name zijn echtgenote en gemeentesecretaris Van 

Vollenhoven die een ware rechterhand voor de burgemeester is geweest. Tijdens een informeel 

samenzijn in De Hertog van Gelre volgen diverse afscheidsspeeches. Onder begeleiding van Caecilia en 

de Willaerruiters rijden de burgemeester en zijn gezin daarna per koets naar de Heijhorst waar 

ceremoniemeester Jan Valkenburg hen onthaalt. Daar verzorgen scholen, verengingen, stichtingen en 

koren optredens voor de familie Heij. Opvallend is dat zo goed als alle geledingen uit de Scherpenzeelse 

samenleving zijn vertegenwoordigd. Dat zegt veel over de populariteit van de burgervader. Twee 

Scherpenzeelse jongeren die op 2 mei 1969 zijn geboren, bieden een cadeau van de bevolking dat 

bestaat uit een Friese klok en een reischeque ter waarde van achtduizend gulden aan. Niet lang na zijn 

vertrek wordt Hans de Korte als opvolger van Heij benoemd. Jan Heij is in 1999 overleden.     
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