
 HOOGEVEEN 

Een toespraak over het oude en nieuwe jaar 

Zo staat het op de uitnodiging en in het programma. Ik ben niet zo van 
het oude jaar, meer van het nieuw jaar. In het oude jaar ben ik weer een 
jaartje ouder geworden en dat bevalt me ook al niet.  

Laat ik beginnen u allen een heel goed 2014 te wensen. Ik hoop van 
harte dat we met z’n allen de eindstreep weer halen. In dat verband moet 
ik toch even terugkijken naar 2013. Een jaar waarin enkele trouwe 
sociaaldemocraten ons zijn ontvallen. Als ik namen ga noemen, dan 
vergeet ik er vast één en dat is pijnlijk. Maar één naam wil ik wel noemen 
omdat het nog heel vers is: Henny Buurmeijer. Een markante en echte 
rooie Hoogevener die eind 2013 is overleden.  

Maar gelukkig zijn er ook goede dingen gebeurd in 2013. Er zijn nieuwe 
leden gekomen, niet veel maar toch. We zijn er in geslaagd om de 
voorbereidingen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen goed 
door te komen en af te ronden met een goed Verkiezingsprogramma en 
een goede Kandidatenlijst.  

Onze fractie heeft weer veel werk verzet in en buiten de raadzaal en 
consistent geopereerd. Persoonlijk ben ik daar erg trots op. Ik heb de 
afgelopen vier jaar met ongelooflijk veel plezier leiding mogen geven aan 
deze fractie. Een fractie waarin nieuwkomers als Inge, Ida Gerda en 
Wolter zich geweldig hebben ontplooid en ontwikkeld. Als Inge spreekt in 
de raadzaal, luistert iedereen. Als Ida Gerda het woord voert, is het 
muisstil. En als Wolter een kwinkslag maakt wordt er gelachen.  

En waar ik ook trots op ben is het feit dat deze fractie zich niet gek heeft 
laten maken met alle gedoe rond afvalcontainers of koopzondagen of 
wat er ook maar de revue is gepasseerd in de afgelopen jaren. Het beste 
voorbeeld was afgelopen donderdag tijdens de behandeling van het 
Afval Anders plan. Acht van de 9 partijen, zelfs serieuze partijen als D66 
en GroenLinks, wrongen zich in allerlei bochten om in het bijzijn van een 



volle tribune zoveel mogelijk zieltjes te winnen. Op een gegeven moment 
werd die volle zaal door GroenLinks genoemd als motief om ergens voor 
of tegen te zijn. Daar zitten we niet voor in de politiek met elkaar. De 
PvdA fractie in ieder geval niet. Alleen onze fractie bleef inhoudelijk 
overeind in het debat. Misschien wordt ons dat niet in dank afgenomen. 
Misschien kost het wel een paar stemmen. Dat zij dan maar zo. Wij gaan 
niet aan de kant voor prietpraat en populisme.  

Maar nu is het tijd voor de blik naar buiten. En eigenlijk vroeg ik me 
vanochtend af, terwijl ik aan het voorbereiden was: waarom zitten we in 
godsnaam in het Anker vanmiddag? Waarom staan we niet op het 
Hoekje? Of in het centrum van Hoogeveen? Of desnoods in Pesse? 

We hebben nogal de neiging om de veiligheid van elkaars aanwezigheid 
te zoeken. De campagnecommissie vergadert al sinds de zomer dat het 
een lieve lust is. Dat moet afgelopen zijn. Het is nu tijd voor actie. Er op 
af. Naar buiten! Kop d’r veur, zeiden we vier jaar geleden. Omdat het om 
Mensen gaat, zeggen we nu. Wij hebben een sterk verhaal en dat moet 
gehoord worden. Dat moeten we niet aan elkaar blijven vertellen maar 
aan anderen. Net zo lang tot ze op 19 maart geen enkele twijfel hebben 
over waar hun stem naar toe moet. 

Ik wens iedereen, mede namens voorzitter Theo Jonker en het hele 
afdelingsbestuur, een leuke en leerzame middag maar vooral een 
donders goede campagne en een geweldige verkiezingsuitslag! 

Hendrikus Loof 

 


