
  

De gemeenteraad vergaderde in het stadhuis op de Grote Markt 

tussen 1848 en 1973.  

 
   



Oproep voor een vergadering van de Kiesvereeniging Schiedam, 

1893. 

Kiesverenigingen zijn de voorlopers van politieke partijen. 



J. van Leeuwen was kandidaat in het district Schiedam, 1905. 

 Nederland koos tot 1918 volgens het  Districtenstelsel. 



Promotie van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP),  

1935. 



 

Elisabeth Koeten-Ooms, 1924.  

 
Zij was de eerste vrouw in de Schiedamse gemeenteraad . Zij vertegenwoordigde van 1919 tot 1927 de SDAP.  
 



De NSB (Nationaal-Socialistische Beweging) maakt propaganda 

staande voor haar Kringhuis aan de Lange Haven 90, 1935. 



NSB-leider Mussert komt spreken in Schiedam, 1939.  



Laatste raadsvergadering van de gemeente Kethel en Spaland op 

31 juli 1941 in het raadhuis aldaar. 



Affiche van de CHU voor de gemeenteraadsverkiezingen van 

1946.  



Vlag van de Partij van de Arbeid. 



Promotiemateriaal van de PvdA: van “handgeschreven“ oproep 

van de premier tot een zakje zout. 



 

 

Stemmen voor de Provinciale Staten in Nieuwland, 1958. 

 

 



Affiche van de KVP (Katholieke Volkspartij) uit 1966. Deze partij 

was jarenlang één van de grootste politieke Schiedamse partijen.  



Geïnteresseerden voor de gemeenteraad op de publieke tribune, 

1967. 



Affiche van de gecombineerde lijst van PPR en PvdA, bij de 

gemeenteraadsverkiezingen van 1969. 



 

 

 

De Blijde Boodschap, officieel orgaan van de Schiedamse 

Kabouterpartij, 1970.   

 

 

 



De stemmen zijn geteld, de uitslag wordt op een schoolbord 

bekendgemaakt, 1970. 



Politiek Kafee in De Teerstoof, 1972. 



 Demonstratie op het Binnenhof om de werf Gusto open te 

houden, 1977. 



Aankondiging van een Politiek Kafee in boerderij Landvreugd, 

1978. 



Demonstratie in de Schiedamse binnenstad tegen kernwapens, 

1979. 



Kandidaten van D’66 voor de gemeenteraad, 1982. 



Affiche voor de gezamenlijke lijst van PSP en PPR bij de 

verkiezingen voor de Rijnmondraad, 1982. 



Vergadering van de Communistische Partij Nederland (CPN) 

afdeling Schiedam, 1984. 

Te zien zijn Eef Collé (rechts) en voorzitter Ulfert Bruseker (midden) achter de bestuurstafel. 



In 1986 mochten migranten voor het eerst stemmen voor de 

gemeenteraad. 

Hoe moet  je stemmen,  uitgelegd in 13 talen. 



Promotiemateriaal van de VVD met lijsttrekker Gerard 

Verhulsdonk, 1986. 



“Zonder ons wordt ’t niks”, Groen Links, 1990. 



Bewoners van Groenoord bieden een petitie tegen sloop aan bij 

wethouder Reijnhout, 1993. 



Kindergemeenteraad in 1994. 



Affiches voor de Europese Parlementsverkiezingen in 2009. 



Stemmen tellen in 2009. 



Raadsvergadering in de Aleidazaal op 4 februari 2010, getekend 

door Pia Sprong. 

  



Sinds 1998 vertegenwoordigt Catelijne de Groot het AOV in de 

gemeenteraad. 



Kindergemeenteraad op bezoek bij het Europarlement in Brussel 

in 2012. 


