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Kinderen verbijsterd: ‘Stemmen we op papier?’
door Bram van Zundert

Groesbekenaar Tom Weber vertelt in een Groesbeeks stemlokaal alles over
stemmen aan leerlingen van de Adelbrecht-Windekind. Foto: Marc Coolen

……………………………………………….
Groesbeek - ‘Stemmen we echt
nog ouderwets met potlood en papier?’ De leerlingen van groep 7 en
8 van basisschool Adelbrecht-Windekind uit Groesbeek zijn verbaasd. Bij een bezoek aan het
stemlokaal aan de Cranenburgsestraat is de digitaal gevormde
jeugd woensdag verbijsterd als ze
de stemlijsten zien liggen.
Leraar Marc Coolen moet er een
dag na al het verkiezingsgeweld
nog om lachen. “Dat in dit digitale
tijdperk nog met de hand wordt
gestemd vonden ze toch wel raar.
En dat de uitslagen door de gemeenten ook ‘ouderwets’ per telefoon worden doorgegeven hadden

ze ook niet verwacht.”
Al met al dus een leerzaam uitje voor
de kinderen. Coolen greep de
Tweede Kamerverkiezingen aan
om het met de kinderen over politiek en democratie te hebben. “De
kinderen leerden over de politieke
partijen, verkiezingsprogramma’s,
over de lijsttrekkers en over debatteren. Ze wisten er al verrassend
veel over. Knap, want politiek is toch
een taai onderwerp. Maar het leeft
enorm bij de kinderen.”
Het bezoek aan het stemlokaal
was op de dag van de verkiezingen
een hoogtepuntje, vond Coolen.
“Voor heel veel van de kinderen was
het toch de eerste keer dat ze in een
stemlokaal waren. De meesten
hadden het heel groot verwacht

dus toen viel het ergens ook wel een
beetje tegen dat het gewoon een
zaaltje was met wat mensen achter
een tafel.”
Een van die mensen was Groesbekenaar Tom Weber. Hij greep het
bezoek van de kinderen aan om ze
alles over het stemmen uit te leggen en om vragen te beantwoorden. Maar op de vraag waarom er
een rood potlood werd gebruikt
en niet een groene, moest zelfs hij
het antwoord schuldig blijven.
Ook hebben de kinderen meegedaan aan de landelijke kinderverkiezingen en individueel gestemd.
“Ook de Partij voor de Dieren
scoorde hoog”, merkte Coolen.
“Zit toch ’t meest in de belevingswereld. Maar de PVDA stond op 1.”

