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Vechtdal als nieuwe zuurstofbron

INTERVIEW KLAAS SMID

Klaas Smid uit Hoogeveen heeft een bewogen jaar achter de rug. Een fikse
verkiezingsnederlaag, een dikke streep door het wethouderschap en een
onzeker arbeidsperspectief hakten er flink in. Tot Ommen zich aandiende.
Gesprek met een ‘echte rooie’, die moest loslaten waar zijn hart ligt.

Harald Buit

OMMEN/HOOGEVEEN Klaas Smid
(54) is een politiek dier. Hij kan bo-
gen op een politieke loopbaan in
Hoogeveen van in totaal 21 jaar. Toch
ging zijn afscheid als raadslid, eind
mei, met stille trom. Bewust, zo
bleek. Geen toeters en bellen voor
Smid. Dat past niet bij hem. Daarbij
komt: de laatste maanden waren
niet erg feestelijk.

In maart van dit jaar stootte de kie-
zer Klaas Smid van het wethouders-
pluche. De Hoogeveense PvdA leed
de tweede, gevoelige nederlaag op
rij. Van de tien zetels in 2006 waren
er nog maar vier over.

Dat moet hard zijn aangekomen.
,,Zeg maar gerust keihard. Het is ui-
termate frustrerend dat je op het
landelijke beleid bent afgerekend.
Dat merkte je al tijdens de campag-
ne. Ik hoorde vooral ‘de PvdA breekt
de zorg af’. Die mensen waren wel
klaar met de landelijke partij. Na-
tuurlijk weet je dat 80 procent van
de kiezers zich daaraan spiegelt.
Maar toch. Ik zou er sneller mee
klaar zijn wanneer we als lokale par-
tij hadden gefaald.’’

Toch moet je na zo’n oorwassing
ook zelf in de spiegel kijken
,,Dat hebben we ook gedaan. We heb-
ben ons afgevraagd of we er wel vol-
doende in zijn geslaagd onze bood-
schap over het voetlicht te brengen.
Zijn we voldoende herkenbaar ge-
weest in de samenleving? Maken we
wel voldoende duidelijk wat we
doen?’’

En?
,,Nou, aan onze zichtbaarheid en
profilering valt nog wel wat te verbe-
teren. We zijn meer een partij die de
samenwerking zoekt dan dat we de
verschillen uitmeten. Maar mis-
schien is het goed dat soms toch te
doen. Zonder ons te overschreeu-
wen, zoals bijvoorbeeld de SP doet.
Daarnaast moeten we meer gespitst
zijn op het rekruteren van nieuwe
mensen die bekendheid genieten in
de lokale samenleving.’’

Voor Klaas Smid leidde de nederlaag
een pittige tijd in. Van het ene op het
andere moment moest hij als wet-
houder tal van projecten loslaten,
waar hij soms al vele jaren nauw bij
betrokken was. Smid had het daar
vreselijk lastig mee. Dat gold ook
voor zijn terugkeer als raadslid. Zijn
lichaamstaal sprak boekdelen. Hij
maakte twee keer een raadsvergade-
ring mee en voelde zich ‘hoogst on-
gemakkelijk’.

Als oud-wethouder wist hij te veel,
maar wilde daar geen misbruik van
maken. Mede daarom wenste Smid
ook geen fractievoorzitter te wor-
den. Daarnaast voelde hij persoonlij-
ke ergernis richting partijen en indi-
viduen die zich voor en na de verkie-

zingen als een volleerd kameleon ge-
droegen. Smid weet nog dat hij na
afloop van een raadsavond thuis
kwam en tegen zijn vrouw zei: ,,Goh,
Evelien, ik weet niet of ik dit vier jaar
volhoud.’’

Je was je kompas kwijt
,,Opstappen was geen optie. Zo zit ik
niet in elkaar. Ik vind dat ook niet
netjes naar de kiezers. Maar ik had
het er stoer mee. Vooral ook omdat
ik opeens geen werk meer had. Die
impact is enorm, weet ik nu. Mensen
zeiden soms: ‘Ach, Klaas, rust maar
even lekker uit’. Sodemieter op,
dacht ik dan. Ik ben 54 jaar en ik
moet nog wel weer ergens aan de
bak komen. Kijk, financieel kun je
het nog wel even uitzingen, maar de
knagende onzekerheid over een
nieuwe baan hield me erg bezig. Ik
wist: als ik thuis zou komen te zitten,
dan word ik hoogst ongelukkig.’’

En toen diende Ommen zich aan. In
die gemeente hadden de coalitiepar-
tijen besloten om de tweede wethou-
der via een open sollicitatie te wer-
ven. Elke fractie in de gemeenteraad
mocht één kandidaat leveren, op ba-
sis van vooraf opgestelde competen-
ties. De PvdA in Ommen, met slechts
één raadszetel, benaderde Smid. Dat
was op een zondagavond. Na een sol-
licitatiebrief op maandag en een ge-
sprek op woensdag wist Smid al op

‘Als ik thuis zou
komen te zitten,
dan word ik
hoogst ongelukkig’

vrijdag dat zijn bestuurlijke toe-
komst in het Vechtdal lag.

Ommen kwam als geroepen
,,In elk geval op een heel goed mo-
ment. Ik ken Ommen onder meer
van de vakanties die we hier hebben
doorgebracht. Prachtig gebied. Iede-
re keer zie ik weer nieuwe pareltjes.
Ik was erg blij dat ik er aan de slag
kon. Dat gaf me nieuwe energie.
Maar de knop met Hoogeveen
moest nog wel om. Dat was niet een-
voudig. Ik heb hier zoveel contacten,
zoveel binding met tal van zaken.
Dat leg je niet even als een mantel af.
Maar ik moest wel. Ik kreeg nieuwe
portefeuilles, zonder sociale zaken
en welzijn bijvoorbeeld. Dat was
wennen en eerlijk gezegd zag ik er
ook wel tegenop. Maar het valt me
reuze mee. Het grote voordeel is wel
dat je niet belast bent met voorbeel-
den uit het verleden. Dan kun je ook

een vervelende, betweterige be-
stuurder worden.’’

Na een half jaar Ommen constateert
Smid vooral overeenkomsten met
Hoogeveen. In de contacten met de
bevolking komt zijn dialect van pas.
Smid: ,,Je ziet ze denken. Oh, dat is
d’r iene uut de buurte.’’ Klaas Smid
blijft in Hoogeveen wonen. ,,Om-
men ligt naast de deur, ik ben er in 25
minuten.’

Mensen die jou goed kennen be-
noemen vooral je enorme werklust.
Waar komt die drive vandaan?
,,Die kreeg ik van huis uit mee. Ik ben
ook al vrij jong politiek actief gewor-
den, vanuit de gedachte de samenle-
ving leefbaar en sociaal te houden.
Wat dat betreft heb ik ook enorm
veel moeite met de hufterigheid op
bijvoorbeeld de sociale media. Daar
blijf ik me tegen verzetten.’’

Diezelfde mensen zeggen ook dat je
roofbouw op je lichaam pleegt. Je
werktempo is erg hoog, je maakt
lange dagen en je rookt stevig.
Hij lacht. ,,Jaja, ik weet het. Maar we
moeten ook niet overdrijven. Ik kan
me goed ontspannen, vooral in de
weekeinden. Lezen, sport kijken.
Maar oké, het kan wel gezonder. Ik
heb een hartgrondige hekel aan
hardlopen, maar zou toch weer eens
naar een sportschool moeten gaan.’’

Klaas Smid is ook voetballiefhebber.
De oud-voorzitter van de vv Hooge-
veen kan daarbij bijzonder fanatiek
uit de hoek komen. Exemplarisch is
bijvoorbeeld een PvdA-fractieweek-
eind tijdens het recente WK-voetbal.
Tijdens de wedstrijd van Oranje te-
gen Spanje liep Smid opeens naar
het scherm om verbaal en met prie-
mend vingertje de scheidsrechter te
wijzen op een uitermate discutabele
beslissing.

Herkenbaar?
Big smile. ,,Onze hond heeft er een
verschrikkelijke hekel aan als er
weer eens een belangrijke voetbal-
wedstrijd op televisie is. Mijn zoon
en ik juichen en roepen dan nogal
eens wat en die hond denkt dan dat
we dikke ruzie hebben. Op die mo-
menten ligt-ie het liefst in de gang. ’’
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¬ Klaas Smid aan de oever van de Vecht. ,,Prachtig gebied. Iedere keer zie ik weer nieuwe pareltjes.’’ Foto Gerrit Boer


