
Seijst 1989. - Dl.19 De gemeenteraad van Zeist Op verzoek van de redactie bewerkte ik voor het num-mer van december 1987 een gedeelte van eerdere publika-ties 1) over &quot;de gemeenteraad in de loop der tijden&quot;tot het artikel &quot;Het kiesrecht van 1848&quot;. Omdat ook latere verkiezingen en in de gemeenteraads-vergaderingen behandelde onderwerpen direct te makenhebben met de lokale geschiedenis van Zeist wil ik aaneen later ontvangen verzoek om bewerking van de overigeartikelen voor dit blad, graag voldoen. Laten wij nog even zien hoe de gemeenteraad in 1851was samengesteld. Zeist had toen 3654 inwoners, er wa-ren 110 kiesgerechtigden en de raad telde 11 leden. Hetwaren: mr W.D.F. Schas, burgemeester; G. Verdonk, J.N.Lund, G. Meerdink, W.A. Weiss, G.M. Liefrinck, G. vande Haar, T. Liedermooy, jhr W.J. de Pesters, W.H. baronvan Lynden en jhr L.M. Schuurbeque Boeije. Het valt op, dat de

burgemeester al in 1851 lid vande gemeenteraad was. Ook zijn opvolgers, de heren Huy-decoper en Costerman zijn gedurende vele jaren lid vande raad geweest. Het is overigens velen niet bekend, dat in artikel 72van de gemeentewet nog altijd staat &quot;de burgemeester isvoorzitter van de raad en heeft daarin, zo hij geen lidis, ene raadgevende stem&quot;. Zouden er in Nederland nogburgemeesters gemeenteraadslid zijn? Ik vermoed vanniet. De heer T. Liedermooy werd in de raadsvergadering van21 oktober 1851 benoemd tot gemeentesecretaris en ge-meente-ontvanger. Hij werd overeenkomstig zijn verzoekop 4 november 1851 als lid van de raad ontslagen. Hijwerd opgevolgd door jhr mr O. d'Aumale van Romondt. Schokkende gebeurtenissen zijn er uit de eerste maan-den van de nieuwe gemeenteraad nauwelijks te melden. Op 30 december 1851 werd een besluit genomen, datkennelijk de bedoeling had de naam van het

zeisterambtenarenkorps hoog te houden. De burgemeester stelde 58



Seijst 1989. - Dl.19 namelijk aan het eind van de vergadering voor om degemeente-ambtenaren, die benoemd zouden worden, hetverbod op te leggen om &quot;enige gelegenheidsgiften op tehalen&quot;. Dat ging de raadsleden blijkbaar nog niet vergenoeg, want het voorstel werd gewijzigd, in die zin,dat &quot;zulks niet alleen aan nieuw-benoemden, maar ookaan hen, die reeds benoemd waren te verbieden&quot;. Ditlaatste voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.Besloten werd &quot;dat hetzelve verbod met den 2e januarieerstkomende zou in werking treden&quot;. Daarmee was aan de traditie van nieuwjaarwensendenachtwachten en andere gemeente-ambtenaren in Zeist eeneinde gekomen. Thans is dit recht blijkbaar alleen nogaan krantenbezorgers voorbehouden. Hoe ging het verder met de gemeenteraad na 1851? Omdat elke twee jaar een derde deel van de raadsledenmoest aftreden, terwijl ook tussentijds

vacatures ont-stonden door bedanken en overlijden, waren er vrijwelelk jaar en soms zelf tweemaal per jaar gemeenteraads-verkiezingen. Zo werden in 1852 G. Verdonk en G. van de Haar opge-volgd door J.Th. Grothe en J. Vermeulen. In 1855 volgdeT. van Wijk het raadslid G. Meerdink op en in 1856 deedjhr J.L.R.A. Huydecoper zijn intrede in de raad alsopvolger van jhr W.J. de Pesters. Hoewel er van partijvorming toen nog geen sprake was,lijkt het er toch op, dat een kandidaat uit een bepaal-de categorie van de bevolking werd opgevolgd dooriemand uit dezelfde categorie. Wij kunnen ons in 1989 niet goed voorstellen hoe dekandidaatstelling plaats vond en hoe de aanbevelingenaan de kiezers bekend gemaakt werden zonder radio, t.v.en zelfs zonder een plaatselijke krant. Daarom mogenwij ons gelukkig prijzen, dat in 1864 de Weekbode voorZeist, Driebergen en omstreken ging verschijnen, waar-van bij de eerstvolgende

verkiezing in 1865 ruim ge-bruik werd gemaakt. In het nummer van 4 maart maakten burgemeester en 59







Seijst 1989. - Dl.19 Een eerste poging tot het vormen van een plaatselijkekiesvereniging vinden wij in een advertentie in deWeekbode voor Zeist, Driebergen en omstreken van 26 mei1866 luidend als volg: &quot;Eenige kiezers noodigen hunnen niet moderne, nietradicale medekiezers uit op den 30sten Mei, des avondsten zeven ure, in het logement der Broedergemeente tezamen te komen tot het vormen eener Kiesvereeniging ofhet stellen van eenen Kandidaat voor het Lidmaatschapin de Tweede Kamer der Staten-Generaal&quot;. Die advertentie brengt heel wat pennen in beweging.In de eerste plaats van de redactie van de Weekbode inhet nummer van 2 juni 1866. Daaruit blijkt, dat beslo-ten is tot oprichting &quot;eener vereeniging van kiezersvoor den Gemeenteraad, de Provinciale Staten en deTweede Kamer der Staten-Generaal onder de benaming van&quot;kiesvereeniging van Zeist&quot; op de volgende grondslagen:

1. opheffing van de belemmeringen en bevordering dervrijheid van het onderwijs; 2. handhaving van het recht des konings en van het huisvan Oranje en 3. handhaving en bevordering der nationale vrijheden enregten, zoals die bij de Grondwet zijn erkend. Burgemeester jhr W.K. Huydecoper wordt voorzitter, J.Roozeboom vice-voorzitter en J.P.B. Leijtte,, secreta-ris.                                                                                    '^ In diverse ingezonden stukken worden pogingen onder-nomen uiteen te zetten wat nu wel modernen en radicalenzijn, maar dat blijkt niet zo eenvoudig te zijn. Het resultaat van de eerste vergadering van de kies-vereniging Zeist gehouden op 14 juni 1866 blijkt uit devolgende advertentie in de Weekbode van 16 juni daarop-volgend: 62







Seijst 1989. - Dl.19 spraken hun voorkeur uit voor de heren J.B.A. Kuijten-brouwer, E.C. Martin en Gijs Verdonk. Het werd eenspannende strijd, waarbij de heren Kuijtenbrouwer enMartin uiteindelijk gekozen werden. In juli 1873 kwamen de heren mr C.B. Labouchere enC.W.F, baron van Lynden de gelederen van de raad ver-sterken. Toen in januari 1874 de vacature G. van der Haarmoest worden vervuld, kwam &quot;bleeker P.W. van Calker&quot; nastemming en herstemming als overwinnaar uit de bus. In juni 1876 moesten er vier raadsleden worden geko-zen. Drie van de vier vacatures hielden direct verbandmet bezuinigingsmaatregelen, waarbij verschil van me-ning ontstond over het al dan niet invoeren van eenhoofdelijke omslag om de gestegen uitgaven te dekken.Wij lezen daarover in de Weekbode van 20 mei het vol-gende : &quot;Zeist. Nadat gedeputeerde Staten aan alle anderevoorstellen om in het tekort der begroting over

1876onzer gemeente te voorzien, hunne goedkeuring haddenonthouden, is in de raadsvergadering van maandag jl.met 7 tegen 3 stemmen besloten tot de invoering eenerplaatselijke directe belasting. Zodra dit besluit ge-vallen was, delen de heren Van Lynden en Van de Pollaan de vergadering mede, dat zij hun ontslag nemen alsleden van de raad. Daardoor is het getal der vacaturestot vier gekomen&quot;. De derde vacature ontstond, doordat de heer Kuijten-brouwer zich aansloot bij de heren Van L5niden en Van dePoll en de vierde vacature was een gevolg van het nemenvan ontslag door de heer J.Th. Grothe om gezondheidsre-denen. Gekozen werden B.J. Kroon, L.P. van den Broek, jhrA.T.M, van Asch van Wijck en W. van Oosterwijk Bruijn. Zo naderen wij 1878, het jaar waarin een nieuweplaatselijke kiesvereniging werd opgericht. De Weekbode voor Zeist, Driebergen en omstreken van25 mei 1878 meldt ons hierover het

volgende: &quot;De afdeling Zeist van het Anti-schoolwetverbondheeft zich veranderd in een Christelijke-historische 65





Seijst 1989. - Dl.19 De bundeling van de liberale krachten begon al spoe-dig vruchten af te werpen. Maar ook de in 1887 plaats-gevonden doleantie was van invloed op de plaatselijke,politieke verhoudingen. Sinds het raadslid J.H. de WaalMalefijt ouderling geworden was van de &quot;dolerende&quot;kerk, stemden veel christelijke kiezers niet meer opkandidaten van &quot;Nederland en Oranje&quot;. (Wordt vervolgd) L. Visser Gerrit Costerman(Rotterdam 1843-Zeist 1894)Burgemeester van 1882 tot 1894;raadslid van 1866 tot 1894. 67


