










Seijst 1990. - Dl.20 Burgemeester Van Holthe tot Echten had op 27 juli tevoren om ge-zondheidsredenen afscheid genomen van de raad en wethouderBeunke was door de Commissaris der Koningin aangewezen towaarnemend burgemeester van Zeist met ingang van 5 september1939 tot het tijdstip, waarop de nieuwe wethouders in functiezouden zijn getreden. &quot;De zifschuwelijke mogeUjkheid, waarvan H.M. de Koningin in haarlaatste radiorede repte, is verkeerd in een realiteit&quot;, aldus wethouderBeimke, &quot;waarvan de volle afschuwelijkheid ons nog ontgaat, maarwaarvan de raad in zijn werk daarvan de weerslag zal ondervinden&quot;. De stemming werd er binnen de raad ook niet beter op, toen deS.DA.P. die met 5 in plaats van 6 zetels en Gemeentebelangen, diemet 2 in plaats van 1 zetel in de gemeenteraad waren gekozen, bui-ten het wethoudersoverleg werden gehouden. Dat bleek onder ande-re andere bij

de installatie van de nieuwe biu^gemeester, mr. WAJ.Visser. Het raadslid Louwerse (S.D.A.P.) zei, dat het niet aan deaandacht was ontsnapt, dat wethouder Beunke, toen hij de nieuweburgemeester welkom heette, dit deed namens het college van bur-gemeester en wethouders. De tijd dat de raad in zulke zaken, on-geacht de politieke partijen, homogeen was is echter voorbij, aldusLouwerse. Hij trad evenwel de nieuwe burgemeester namens zijnfractie met grote welwillendheid tegemoet en sprak zijn vertrouwenuit op een aangename samenwerking. Zo begon burgemeester Visser aan een nieuwe zittingsperiode, diegeen twee jaar zou diuren. De laatste vergadering in de oorlogsjarenonder zijn leiding was op 24 juni 1941. In het verordeningsblad van 12 augustus 1941 werd onder no 152 deachtste verordening van de rijkscommissaris voor het bezette neder-landse gebied betreffende bijzondere maatregelen op

administratiefgebied afgekondigd, waeirvan artikel 1, hd 1, luidde: &quot;De werkzaam-heden van de gemeenteraden en van de provinciale staten blijvenrusten, verkiezingen voor deze vertegenwoordigende lichamen vindenniet plaats&quot;. 55



Seijst 1990. - Dl.20 Daarmee was het emde gekomen azm het werk van de gemeente-raad van Zeist en is tevens een eind gekomen aan een vleugjegeschiedschrijving over onze vroede vaders (en moeders), die vaakgedurende vele jaren met al him vermogen de belangen der ge-meente hebben voorgestaan en bevorderd. L. Visser ^1 r n De gemeenteraad bij het afscheid van burgemeester jhr mr M.L. van Holthe tot Echten op 27 juli 1939. Zittend van links naar rechts de heren: Beunke, Modderman, Van Holthe tot Echten, Dalhuizen en Van Nieuwenhuizen. Staand: Van Kempen, Scheps, Van Griethuijzen, Van Meggelen, Smit, Brandwijk, Jansen, Van Stralen, Van Tets van Goischalxoord, Geijtenbeek, Perquin, Barel, Van Woerden, Van den Brink, Louwerse, Schuling, Meeuwenberg en Van Hoogenhuijze. (foto collectie gemeentearchief Zeist) 56



Seijst 1990. - Dl.20 De gemeenteraad bij het afscheid van burgemeester jhr mr M.L. van Holthe tot Echten op 27 juli 1939. Zittend van links naar rechts de heren: Beunke, Modderman, Van Holthe tot Echten, Balhuizen en Van Nieuwenhuizen. Staand: Van Kempen, Scheps, Van Griethuijzen, Van Meggelen, Smit, Brandwijk, Jansen, Van Stralen, Van Tets van Goischalxoord, Geijtenbeek, Perquin, Barel, Van Woerden, Van den Brink, Louwerse, Schuling, Meeuwenberg en Van Hoogenhuijze. (foto collectie gemeentearchief Zeist) 56


