Naer de stembus gewist?
We konne weer stemme voor de gemêênteraed. Bezonder dà
deuze keer de stembereaus wel drie daege ope wazze. Ok
bezonder: voor ’t êêst sund 1974 sting mijn naom nie op ’t
stembeljet. Veertien keer kreeg de Slierechse kiezer de kans ’t
vaksie daervoor rôôd te kleure. Dat leste is nie hêêlemael waer,
want een paor keer is gestemd met de computer en toe wazze
d’r gêên rôôje potlôôje. Kon dus ok nie meer op m’n aaige
stemme. “Deej jij dat dan aaltijd”?, hoor ‘k vast wel iemand
vraege. Hêêl êêlijk? Dà weet ‘k nie meer…mêêstal koos ik bij de
gemêênteraedsverkiezinge voor de lijstaanvoerder en dà ben ‘k
wel een paor keer gewist. Dus zà ‘k vast soms m’n aaige
gekoze hebbe.
Zôôas ‘k al zee, dà kon dus nie meer. Voor de verkiezinge hè ‘k
me wel-is afgevrooge of dà ‘k deuze keer nog wel zou gaon
stemme? Kijkend naer de tredisies in ons durrep en ’t
stemgedrag dà daerbij hoort, verwachtte ‘k nie veul
veraandering. En de pertije, die êêder in ons durrep op mijn

mogge rekene, hebbe - zeg ik hêêlemael op persoonlijke titel nie meer ’t elan dà ze ‘vroeger’ (‘toe aalles nog beterder was’)
hadde.
Maor omdà ‘k hêêl dikkels tege mense zee, dat azze ze nie
gonge stemme, ze ok gêên rede meer tò klaoge mogge hebbe.
Dus as ie nie stemt, stoppe met ingezonde brieve of stuksies op
Slierecht 24. Mè die gedachte ontkwam ik d’r nie aan toch naer
de stembus te gaon.
En daer sting ik. Keuze uit zeuve pertije. Wat ’n geluk dà ‘k nie
in Dordt weunt. Daer hà ‘k uit 16 pertije kanne kieze, meer
keus en dus veul moeielijker. ’t Afstrepe welleke pertij wel/niet
was thuis al gedaen. Nou is ’t zô, dat in de Historische
Verêêniging Slierecht de afspraok is gemaokt, datte me nie aan
poletiek doen. Dus kan ‘k nie vertelle tò welleke pertijkeuze dat
laaidde.
Zou ‘k d’r een quiz van magge maoke? Gêên flaauw idee. Nae
een paor voor die quiz bedochte vraege ben ‘k ‘r mee gestopt:
elleke vraeg zou aanlaaiding kanne weze voor discussie binne
de HVS. En daer hè ‘k hêêmel gêên zin meer in.
Dus gêên quiz, mor wel een korte prijsvraeg: Ik koos voor een
vrouw, omdà ‘k ving dat onze gemêênteraed te waainig
vrouwelijke leeje telt. In de ouwe raed drie van de 21 en dat
trewaail d’r toch echt meer vrouwe as manne in ons durrep
weune. En omdà ‘k ok ving dat in onze raed te waaing mense
zitte met een aandere culterêêle achtergrond. De ouwe raed
telt ‘r twêê, mor één van de vijf inweuners van Slierecht het
een aandere achtergrond. Keuze bepaold en ’t vaksie voor de
naom ingekleurd.
Ben benieuwd hoe de nieuwe raed d’r uitziet. Nog een paor
nachies slaepe dan is de officiële uitslag bekend. Zou mijn
kandidaot ’t haole?
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