
 

Oproep voor de verkiezing … 

In 1917 werd het algemeen mannenkiesrecht ingevoerd. In 1919 kregen vrouwen het stemrecht. 

Kiezen was daarvoor een zaak van de rijken! Nederland kende van 1917 tot 1970 een opkomstplicht. 

Afschaffing hiervan betekende helaas een daling in de opkomst. Binnenkort, 24 maart, mogen we 

stemmen voor de gemeenteraad. Sliedrecht groeide in inwonertal zodanig dat de raad uitgebreid 

wordt met 2 personen.(BL)     

Laet in ieder gevaal je stem hore 

Nog mor een weeksie en dan is ’t weer zôôveer. Nou vraeg ie je aaige meschie af wat of t’r 

over een pôôsie staot te gebeure? Wel, dà ’s aailijk makkelijker gezeed- dan gedaen. Binne 

een paor weke mag ie je stem weer is laete hore. Êêns in de 4 jaere mag ie met een rôôd 

potlôôchie op een stembiljet een vaksie kleure, waermee je aangeeft wie jouw voorkeur krijgt. 

’t Zijn nou gemêênteraedsverkiezinge. Je mag dan kieze uit Slierechse mense die d’r aaige 

verkiesbaor hebbe laete stelle deur êên of aore poletieke pertij. De mêêste pertije kanne me 

aamel wel, omdà die landelijk operere en vanuit Den Haog de dienst uitmaoke. De naome zà 

‘k ie bespaore, je lees ze daegelijks in de krant of hoor ze genoemd worre in de tillevisie 

journaols en aktewaolitaaits rebrieke. Nee, nou, deuze keer zijn de gemêêntelijke pertij(chies) 

aan bod. As ie temee de kieslijst en je stempas in de brievebus krijgt en je neem eefies de 

moeite naer die lijst te kijke, dan kan ’t goed beure dà je dan wel êên of meer bekendes 

tegekomt. Aal die mense staon klaor om nae de verkiezinge waer te maoke wat ovve ze 



vóóraf beloofd hebbe. Dà vaal nie aaltijd mee, d’r mot temet aaltijd wel waoter bij de wijn 

worre gedaen. Ok in ‘n durrep as ’t onze legge de onderlinge standpunte dikkels mijle ver uit 

mekaor. ’t Gevolleg is dan nogaal is dat ‘r verlôôpig niks gebeurd en in de wandelgange bôôs 

naer mekaor gekeke word. Soms maonde, of nog langer blijve dinger dan op de rol staon, 

zonder dat ‘r daodwaarekelijk overêênstemming wor beraaikt. Mor op ’n keer komp ’t trug in 

de gemêênteraedsvergaodering en wordt ‘r een akkoord beraaikt. Jammer netuulijk, want as ’t 

bevôôbeld over bouwprejecte gaot, dan is ’t aamel weer veul kosbaorder om zukke planne te 

rejaolisere dan aanvankelijk de raoming was. Ja, dat weet wat, poletiek is moeilijk grijpbaor 

en soms verwach ie iets en denk ie dat is gesneeje koek of een fluitjie van ’n cent en dan wor 

’t toch ’n zwaere bevaaling. Somtije lijkent te gaon om ’n punt of ’n kommao. ’t Zel ie 

ondertusse doijelijk zijn dà kieze nie ’t zellefde is as stemme. Mor lae je stem nie verlore gaon 

deur nie te gaon kieze. Weet jie waer of ie je stem êêns in de 14 daege kan laete hore en 

waerof dat ‘r echt naer ie wor geluisterd? As ie ’t echt nie weet, dan mò je op vrijdagaevend 

in de eve weke is naer ’t verêênigingsgebouw van Wilhelmus aan de Genestetstraet komme. 

Op die aevende tusse 20.00 en 22.00 oefent daer Baggerkoor Sliedrecht. As ie wil, kà je daer 

gerust ’n aevendjie niet aallêên komme hore hoe of ‘t ‘r aan toe gaot, mor ok zellef meezinge 

met de jouw bekende vaarsies. Je kan dan aaltijd, naederhand voor je aaige uitmaoke of ie ’t 

leuk vingk, of juist nie, As ie nie de moeite neemt ’t is te perbere, dan kà je d’r aailijk niks 

van vinge of zegge. ’t Is net as met die verkiezinge voor de gemêênteraed, lae je stem hore! 

Huib Kraaijeveld 


