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‘Hoogeveen heeft de
PvdA gewoon nodig’

INTERVIEW HENDRIKUS LOOFINTERVIEW HENDRIKUS LOOF
De PvdA in Hoogeveen tuimelde vier jaar geleden van tien naar zes zetels. Die
val moet 19 maart tot staan worden gebracht, hoewel de fractie met het vertrek
van fractievoorzitter Hendrikus Loof, nestor Gert Huijgen en politiek talent
Mark Tuit veel slagkracht inlevert. Een gesprek met Hendrikus Loof.

Harald Buit

HOOGEVEEN PvdA-voorman Hen-
drikus Loof (55) uit Hoogeveen lijkt,
in politiek opzicht, van de oude
stempel. Hij omarmt het inhoudelij-
ke debat over grote, maatschappelij-
ke thema’s als zorg, welzijn, werkge-
legenheid en armoedebestrijding.

,,Maar’’, zegt hij, ,,steeds vaker
gaat het in de gemeenteraad over de-
tails en bijzaken, over kliko’s en
bladkorven. Ik heb niets met dat
soort simpele scoringsdrang.’’ Vol-
gens Loof hebben vooral partijen als
SP, Gemeentebelangen en Hooge-
veen Transparant er een handje van.
,,Niet gehinderd door enige nuance
of dossierkennis varen ze op ram-
koers, in de hoop op aandacht in de
media. Dat ze later vaak bakzeil moe-
ten halen, ach, daar doen ze niet
moeilijk over. Hun ei is gelegd.’’

Hij zegt het zonder stemverhef-
fing of armgebaar. Hendrikus Loof is
niet van de emotie of verbale uit-
spattingen. Dat ademt zijn voorko-
men ook uit. ‘What you see is what
you get.’ Zijn twitteraccount meldt:
tegen prietpraat. ,,Ja, daar kan ik
slecht tegen. Voorbeeld? Nou, jaren
geleden, de kritiek van de VVD op
Arabische teksten in het tijdschrift
‘Horizon’ van Stichting Welzijns-
werk. Vond die partij onwenselijk.
Wat een gotspe. De VVD dacht even
snel goede sier te maken, maar kreeg
het deksel hard op de neus.’’ Hij
schudt het hoofd. Zijn markante zil-
vergrijze manen deinen vrolijk mee.

Hendrikus Loof gaat de gemeente-
politiek verlaten. Dat lag niet in de
planning. Het boegbeeld van de
PvdA wilde er nog graag vier jaar aan
vastknopen, maar een nieuwe func-
tie bij werkgever Woonconcept zet
de combinatie met het raadslid-
maatschap te zeer onder druk. ,,Als
projectleider wijkontwikkeling had
ik Meppel en Steenwijkerland in por-
tefeuille, maar krijg Hoogeveen daar
nu ook bij. Het tijdsbeslag wordt te
groot.’’ Daarnaast zou de uitbreiding
van zijn werkterrein hem als raads-
lid in de wielen kunnen rijden.

Loof is bij de gemeenteraadsver-
kiezingen op 19 maart dus niet her-
kiesbaar. Daarmee besluit hij een po-
litieke loopbaan van ruim tien jaar.
Loof maakte in 2003 zijn opwach-
ting in de raad en werd drie jaar later
fractievoorzitter. Uit het oog is ech-
ter niet uit het hart, getuige zijn aan-
blijven als partijadviseur. Dat is geen
overbodige luxe, want de PvdA is
kwetsbaar. Vier jaar geleden keerden
veel kiezers de partij de rug toe en
halveerde bijna het zetelaantal. Van
de 7596 stemmen in 2006 waren er
in 2010 nog maar 4112 over.

,,Dat hakte er wel in’’, erkent de
Hoogevener. ,,Ik ben er ook even
goed ziek van geweest, want de uit-
slag strookte totaal niet met het ge-
voerde beleid en de daadkracht van
het college, met politieke zwaarge-

wichten als Wietze van der Zwaag en
Klaas Smid. Wat er mis ging? Ik stel
in elk geval vast dat de historische
tien zetels die we in 2006 haalden
een uitschieter was. Eentje die voor-
al op het conto van toenmalig partij-
leider Wouter Bos geschreven kon
worden. Gemiddeld scoren we in
Hoogeveen acht zetels.’’

Toch is er wel meer aan de hand.
Het PvdA-rood van de passie en ex-
traversie kleurt te vaak muisgrijs.
Wat de PvdA nou precies wil is voor
de buitenwacht lang niet altijd dui-
delijk. Loof ontkent niet dat de partij
teveel intern gericht is. ,,Dat is geen
onwil, maar we hebben kennelijk de
neiging om de eigen veiligheid op te
zoeken. Nee, dat is geen verstoppen,
het heeft meer te maken met het
DNA van de partij. We moeten wel-
licht wat proactiever worden.’’

In de landelijke peilingen staat de
PvdA er momenteel slecht voor. Dat
beeld werkt, hoe frustrerend ook,
voor een belangrijk deel door in de
gemeenteraadsverkiezingen. Daar-
naast heeft de PvdA in Hoogeveen
de pech dat gelijktijdig koning,
kroonprins en nestor afhaken. Loof
weet zich, ook vanwege werk, verge-
zeld van runner up Mark Tuit, popu-
lair onder met name jonge kiezers,
en Gert Huijgen die al vele jaren een
vaste waarde is binnen de partij.

De fractievoorzitter noemt die sa-

Ik ben en blijf
een enorme
fan van lokaal
bestuur

menloop ‘ongelukkig’. ,,Maar laten
we er alsjeblieft niet dramatisch over
doen. Het gaat om de partij. De
boodschap die we voor het voetlicht
brengen. Dat is soms best een lastig
verhaal, vooral in tijden van econo-
mische crisis, maar we lopen er niet
voor weg. Notoire tegenstemmers
als SP en Gemeentebelangen heb-
ben vier jaar lang van alles geroepen
en de handen schoon kunnen hou-
den. Dat is dus niet onze manier van
politiek bedrijven.’’

Ondanks de mindere voorteke-
nen heeft Loof vertrouwen in een
goede uitslag voor de PvdA. ,,Ik ga er-
van uit dat we onze zes zetels behou-
den, met misschien nog een plusje.
We willen een speler van belang blij-
ven. Dat is ook van belang voor Hoo-
geveen. Deze gemeente staat er goed
voor en dat is mede onze verdienste.
We hebben een aantal heilige huis-

jes, waaronder activiteiten op zon-
dag, met succes gesloopt. Verder
staan de contouren van de Hooge-
veense structuurvisie. Daar kan
Hoogeveen tot in lengte der dagen
profijt van hebben. Dankzij onze
partij wordt ook al jaren niet getornd
aan het minimabeleid. Deze ge-
meente heeft de PvdA gewoon no-
dig. Dat kan slecht met drie of vier
zetels. Maar dat gaat ook niet gebeu-
ren, we beschikken over erg goede
kandidaten.’’

Zijn grootste zorg ligt in een ver-
dere nivellering van het politieke
landschap in Hoogeveen. Partijen
die in grootte naar elkaar toe krui-
pen en die de bestuurbaarheid van
de gemeente er in zijn ogen niet be-
ter op maakt. ,,Hoe vorm je dan een
meerderheidscollege?’’ Op een ver-
dere versplintering van het politieke
landschap zit Loof evenmin te wach-
ten. ,,Met de huidige negen fracties
is het soms al een hele toer om tot
besluitvorming te komen.’’ De PvdA-
voorman vindt dat raadsleden die
zich uit onvrede afscheiden en met
een eenmansfractie willen door-
gaan, hun raadszetel moeten opge-
ven.

Onvrede. Ook breed aanwezig in
de maatschappij. Loof: ,,Partijen spe-
len daar handig op in, ook lokaal.
Onderbuikpolitiek, ja. Maar ik con-
stateer wel een opmerkelijke ten-

dens. Kijk naar de populariteit van
de PVV. Die partij weet met goedko-
pe retoriek bij de kiezer in de gunst
te komen, maar als je hun achterban
naar oplossingen vraagt wijzen ze
naar de gevestigde partijen. In Hoo-
geveen zie je dat vooral bij de SP.’’

Over anderhalve maand is Loof
raadslid-af. Hij moet zijn ervaring en
kennis buiten de politieke arena
aanwenden. ,,Ja, dat zal wennen zijn.
Het was een mooie en interessante
periode. Ik ben en blijf een enorme
fan van lokaal bestuur. Daar zit veel
kracht in. Je kunt daadwerkelijk din-
gen veranderen in de lokale maat-
schappij waar je zelf deel van uit-
maakt. We hebben veel voorzienin-
gen overeind kunnen houden, een
vangnet gevlochten voor kwetsbare
groepen, werkgelegenheidsprojec-
ten van de grond getild.’’

Maar soms lukt het ook niet, hoe
stevig en eensgezind de lokale poli-
tiek ook opereert. Zo ligt Loof het
sluiten van gevangenis De Gritten-
borgh nog altijd zwaar op de maag.
Hij heeft sterk de indruk dat het mo-
derne complex als wisselgeld is ge-
bruikt in de landelijke bezuinigings-
operatie van justitie. ,,Vanaf het mo-
ment dat Hoogeveen op de nomina-
tie stond is in politiek Den Haag
niemand er voor gaan liggen. Ook
onze eigen Ahmed Marcouch niet.
Teleurstellend.’’

¬ Hendrikus Loof op de trap naar het bestuurlijke en politieke hart van Hoogeveen. Hij verlaat de politiek na de gemeenteraadsverkiezingen.
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