Tentoonstelling 100 jaar Kiesrecht
“Lang niet altijd vanzelfsprekend”
De oproep van ProDemos, het huis voor democratie en rechtsstaat, was voor burgemeester
Frans Backhuijs aanleiding om initiatief te nemen in Nieuwegein aandacht te besteden aan de
landelijke viering 100 jaar Kiesrecht (2017-2019). Ruim een jaar geleden heeft hij de
vertegenwoordigers van drie Nieuwegeinse musea uitgedaagd vanuit Nieuwegeins historisch
perspectief stil te staan bij dit bijzondere jubileum.

Het is goed om eens stil te staan bij het feit dat kiesrecht
niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Zeker nu
er gemeenteraadsverkiezingen aankomen en daarnaast
100 jaar kiesrecht wordt gevierd.
De redactie van de Cronyck de Geyn, het kwartaalblad
van de drie samenwerkende Nieuwegeinse musea, heeft
de uitdaging vertaald in een extra themanummer dat
geheel is gewijd aan ‘100 jaar Kiesrecht en Politiek in
Jutphaas, Vreeswijk en Nieuwegein’.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart is er een expositie in het Atrium
van het Stadshuis en in bibliotheek De tweede verdieping. Wat daar word tentoongesteld
staat tevens in dit speciale themanummer van Cronyck de Geyn.
U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de opening van de expositie en de
overhandiging van het eerste exemplaar van Cronyck de Geyn. Het magazine en de expositie
gaan onder andere over het werk van de gemeenteraad en over de vele politici en bestuurders
op het huidige Nieuwegeins grondgebied.
De officiële opening en overhandiging zal plaatsvinden op:
Vrijdag 9 februari om 12.00 uur in het Atrium van het Stadshuis

Op 22 februari vindt tevens een lezing plaats over ‘100 jaar Kiesrecht’. Deze lezing vindt
plaats in de bibliotheek De tweede verdieping

Vragen
Voor vragen over de totstandkoming van de expositie en het magazine kunt u contact
opnemen met mevr. Renée Blom, eindredacteur van Cronyck de Geyn (06-46800775) of
met dhr Hidde van der Kluit, voorzitter van de Historische Kring Nieuwegein (HKN) (0613458182 ).
Zie voor meer informatie:
 https://100jaarkiesrecht.nl/
 https://100jaarkiesrecht.nl/nieuws/activiteiten-prodemos-100-jaar-kiesrecht-20172019/

