
‘Een boer leeft niet voor de reclame’ 

In Gilze liep een actie tijdens de verkiezingscampagne van 1970 toch wat minder gelukkig af. ’s 

Nachts werd het huis van Gerrit Diepstraten dichtgeplakt met affiches van een concurrerende partij. 

Hij vertegenwoordigde sinds 1953 de arbeiders in de gemeenteraad en was aan zijn vijfde campagne 

bezig. Ongelukkigerwijs overleed Diepstraten diezelfde dag nog, het dorp met het idee achterlatend 

dat deze verkiezingsactie daar toch wel invloed op had gehad.  

“Maar,” zei de 82-jarige Piet van Poppel in 1998, “deze gebeurtenis is in de campagnes in Gilze wel 

een uitzondering.” Piet zat van 1962 tot 1978 in de raad en was van 1970 tot 1974 ook wethouder 

‘voor al degenen die in de landbouw hun brood verdienden’.  

 

‘Gilze gemoedelijker dan Rijen’ 

“Er werd in die tijd in Gilze niet echt aan campagne voeren gedaan, het was niet in de mode. Een 

boer leeft nu eenmaal niet voor de reclame. Het was eigenlijk vanzelfsprekend dat de boeren op ons 

stemden en wie een andere richting voorstond, diens stem kreeg je toch niet. De mensen zaten er 

ook niet zo om te springen als tegenwoordig om in de raad te komen. Je werd gevraagd vanuit de 

Boerenbond. Bovendien was Gilze gemoedelijker in het naar buiten treden dan Rijen.” 

 

Zelf af moeten halen 

Pas toen in 1970 Lijst van Gool (nu Kern’75) en de landelijke partijen mee gingen doen, werd de 

verkiezingsstrijd in Gilze actiever. Zij maakten er volgens Van Poppel meer werk van om hun partij 

naar de voorgrond te schuiven. “Toen wij dit huis aan het bouwen waren bijvoorbeeld, werd de hele 

zaak volgeplakt. Maar ze hebben het er van mij zelf af moeten halen. Ook werden er sindsdien nog 

wel eens verkiezingsborden kapotgemaakt.” 

Zelf heeft Piet zich nooit zo laten meeslepen. “Mensen moeten elkaar toch respecteren. Ik heb het 

altijd bij het oude gelaten.” 

 

De assistent van de landbouwvoorlichting 

 Van een actieve achterban was bij de lijst van Van Poppel eigenlijk niet echt sprake. “De assistent 

van de landbouwvoorlichting diende de lijst met 25 handtekeningen in om mee te kunnen doen met 

de verkiezingen en daar bleef het verder bij. Reclame maakten we voornamelijk via advertenties of 

publicaties in Weekblad Gilze en Rijen.” Onderwerpen die daarbij te pas kwamen, waren 

bijvoorbeeld de verharding van bepaalde wegen of de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de 

weg naar Tilburg, wat Van Poppel als wethouder nog mede bepleit heeft.  

 

Rivaliteit tussen Gilze en Rijen? 

Of de rivaliteit tussen Gilze en Rijen ook nog een rol speelde? “Die rivaliteit was vroeger groot. Als de 

lotelingen voor de Nationale Militie uit Rijen naar Gilze kwamen, moest de veldwachter hun op weg 

naar huis tot voorbij het vliegveld begeleiden, want anders was het vechten”, aldus Piet. “Toch 

speelde dat in de verkiezingstijd niet echt mee. In de raad was het soms wel te merken, maar over 

het algemeen ging het er daar heel gemoedelijk aan toe, gemoedelijker dan tegenwoordig.”  

 

Bron:  De Mulder 65 – januari 1998 

 


