Paulette hangt al dertig jaar SP-affiche voor raam

'Ik schud mensen wakker'

Paulette Jansen: 'Ik doe dit met een
missie en passie.'
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Het plakbord voor de verkiezingen aan
de Leidsekade is goeddeels leeg. En
wat er hangt, glijdt er bijna vanaf.
FOTO AD

jaar hangt ze in verkiezingstijd
steevast een SP-affiche voor haar
raam. ,,Ik schud mensen wakker.
Kiezers moeten weten dat de
provincie zorg moet dragen voor
goed busvervoer, dat de natuur
blijvend beschermd moet worden
en dat niet altijd de economie ten
koste gaat van de gezondheid van
mensen.''

afficheren.''
un.reageren@ad.nl

Nee, ze vindt zichzelf niet bepaald
een standaardtype, zeg maar
gerust 'de vreemde eend in de bijt'
in een voor de rest 'burgerlijke
VVD-wijk'
Maar dat maakt haar niets uit. Veel
belangrijker dan dat er soms wat
'brommerig' wordt gereageerd op
haar niet aflatende politieke
expressie vanachter het raam, vindt
ze dat mensen goed en eerlijk
geïnformeerd worden over politiek.
,,Ik doe dit met een missie en
passie.''
Discussie

UTRECHT
Het zijn natuurlijk 'belangrijke
verkiezingen', maar aan bijna niets
is te zien dat partijen en kiezers
democratische gevoelens
koesteren voor de komende
Provinciale Statenverkiezingen op
18 maart.
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Langs de Leidsekade in de
Utrechtse wijk Lombok is een
verkiezingsbord drie weken voor de
stembusgang voor een derde
beplakt. Of nog niet eens. Het groot
uitgevallen affiche van GroenLinks
glijdt doorweekt van de regen nog
net niet helemaal van het bord af.
Graffiti in de linker onderhoek
maakt het toch wat troosteloze
beeld compleet.
Maar in de Utrechtse schildersbuurt
woont Paulette Jansen (64), die
wars is van conventies van de
'burgerlijke maatschappij'. Al dertig
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De verkiezingsposter zorgt ervoor
dat Jansen daar op aangesproken
wordt. ,,Mensen zijn altijd benieuwd
als ze zo'n poster zien en vragen
zich af wie daar precies woont. Ik
raak regelmatig met mensen in
gesprek over politiek. Dan kun je
met elkaar in discussie. Dat is
goed. Maar hier in de buurt zijn er
ook mensen die het negeren. Ze
letten op me, kijken wel, maar
verder niets.''
Jansen realiseert zich dat er
mogelijk steeds minder mensen
bereid zijn zich op deze manier
politiek te uiten. ,,Dertig jaar
geleden waren er beduidend meer
mensen die posters achter hun
raam plakten. Ik denk dat de
meeste mensen het tegenwoordig
een beetje eng vinden. Je bent
kwetsbaar, dat is zo. Volgens mij
zijn het vooral de partijen die de
barricaden opgaan, zoals de SP en
de Partij voor de Dieren, die zich
voornamelijk op deze manier
donderdag 26 februari 2015

Pagina 4 (1)

