


Seijst 1990. - Dl.20 In een interview met de Zeister Courant van 2 december 1949 tergelegenheid van haar tachtigste verjaardag zei mevrouw Van Hoog-straten onder meer: &quot;Als ik terugkijk dan is daar veel waar ikvroeger anders over dacht dan thans. Vooral geldt dit voor devrouw. Eens meende ik, dat haar plaats uitsluitend in het gezin was,maar onder de huidige omstandigheden zie ik het nut van de wer-kende vrouw meer dan ooit&quot;. Zij toonde daarmee, dat ze nietschroomde haar eigen visie op de dingen te wijzigen en op hogeleeftijd nog voUedig deel te hebben aan het dagehjks leven. Zijoverleed te Zeist op 20 mei 1951. Een van de onderwerpen van de raadsvergadering in 1923, waarovernogal uitgebreid werd gesproken, is de wederinvoering van de zater-dagavondmarkt. Een daartoe strekkende motie van het raadslid Van den Brink werdop 26 februari wegens het vergevorderde uur van de agenda afge-voerd

en op de agenda geplaatst van 26 maart. Toen de motie op26 maart aan de orde kwam, merkte de heer Van den Brink op,dat het hem speet dat twee voorstanders van de zaterdagavondmarktafwezig waren en dat de kans op aaimeming van de motie er daar-door niet groter op werd. Hij verzocht de voorzitter dan ook debehandeling uit te stellen tot de volgende vergadering. Het isduideUjk, dat sommigen daar wel moeite mee hadden en de herenAdriaanse en Balhuizen wezen de voorzitter erop, dat het in princi-pe verkeerd is eerst de neuzen te tellen en dan te beslissen of eenzaak al dan niet behandeld zal worden. Toch besloot de voorzitterde behandeling maar uit te stellen in de hoop dat zijn beslissinggeen precedentwerking zou hebben. Misschien hield hij rekening methet feit, dat hij zelf de zaak een keer had uitgesteld vanwege hetlate avonduur. Toen de zaak op 30 aprU opnieuw aan de orde kwam, deelde devoorzitter

mee, dat het college tegen algeheel herstel van de zater-dagavondmarkt was, omdat het college geen plaats meer wilde af-staan aan de standwerkers, die vroeger de meeste herrie veroorzaak-ten.












