‘Vliegtuigjes boven carnavalsoptochten laten cirkelen’
Om een afgevaardigde in de gemeenteraad te krijgen is het voor de kleine kern Hulten altijd zaak
geweest om aan te sluiten bij die partij, waar de hoogste scoringskans was. Want gemiddeld had het
dorp steeds maar zo’n driehonderd stemgerechtigden, vertelde Hultenaar Johan Gillis in 1998. Het
gebeurde dan ook nogal eens dat het dorp het zonder vertegenwoordiger in de raad moest stellen. In
1958 kwam Hulten met een eigen lijst uit, waarvan M.G.M. Willemse lijsttrekker was. Hultenaren
waren niet tevreden ‘met een derderangs plaats op een andere lijst’. Willemse had van 1958 tot
1970 zitting in de raad. De laatste twee periodes via de tweede plaats op de ‘boerenbond’-lijst van
Piet van Poppel.
Locaal Belang opgericht
Ook Gillis zelf sloeg in 1994 een andere richting in, uit onvrede met zijn plaats op de CDA-lijst (in 1990
de 12e plaats). Op het laatste moment besloot hij om met Cees Beenackers uit Molenschot Locaal
Belang op te richten en met deze partij een gooi naar het raadslidmaatschap te doen. En dat lukte
ruimschoots; Gillis stond tweede op de lijst, Locaal Belang haalde meteen al vier zetels binnen. Ook in
1998 en 2002 werd hij in de raad gekozen. In de laatste periode moest hij zich om
gezondheidsredenen laten vervangen.
Nog zichtbaar plezier in
Voordat hij zelf in de raad kwam, was hij al jarenlang politiek actief en zette hij zich voor de nodige
campagnes en acties voor Hulten in. Voor het behoud van de basisschool, voor de woningbouw,
tegen de bomenkap en natuurlijk ook tegen de gemeentelijke herindeling. “We hebben dat altijd
met verve gedaan. Veel gefolderd, als het nodig was zelfs ’s nachts. Het ging vaak folder over folder.
We hebben ’s nachts ook nog wel eens een pamflet laten drukken om over de boodschap van een
andere partij heen te gaan. We hebben borden in weilanden geplaatst, volgeplakte tractoren
gebruikt en zelfs een keer een hoogwerker ingeschakeld. In 1994 was het helemaal hectisch, doordat
alles nog op het laatste moment moest gebeuren. We hebben toen zelfs een vliegtuigje boven de
carnavalsoptochten in Gilze en in Rijen laten cirkelen. Pamfletten van de borden aftrekken en
dergelijke hebben we nooit gedaan, campagne voeren is een eerlijke strijd.”
Afknabbelen
Gillis vond het in 1998 al jammer dat de campagnes over het algemeen toch veel matter geworden
waren en daardoor een deel van hun charme verloren hadden. “Ze zijn niet meer zo aanvallend. Dat
komt doordat er niet meer gefolderd wordt, maar ook doordat het er in de verkiezingstijd veel
gestructureerder en geplander aan toe gaat.”
Voor de campagne van 1998 was het er voor Hulten niet gemakkelijker op geworden, vond hij. Als
gevolg van de herindeling waren er in plaats van gemiddeld driehonderd stemgerechtigden nog maar
zo’n honderdvijftig over. “De bevolking is heel hecht, maar ik ben bang dat Tilburg blijft afknabbelen.
Ik vraag me af hoe lang we dit als dorp nog volhouden.”
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