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Het is even slikken, maar voor
het eerst in zijn leven zal Michiel
Huurdeman op 21 maart geen
VVD stemmen. De gang naar het
kieshokje wordt voor de 44-jarige
Hertenaar tevens het bittere slotakkoord van twintig jaar actieve
gemeentepolitiek voor de liberalen. Het is feitelijk een vertrek via
de achterdeur voor deze VVD’er
in hart en nieren. Hij geeft straks
zijn stem aan D66.
En het begon in september 2013 nog
zo veelbelovend voor het handjevol
VVD’ers dat de rug recht hield toen
Jos van Rey c.s. de partij verliet om
de Liberale Volkspartij Roermond
te beginnen. Michiel Huurdeman,
Raya Fick en Ernest Oele bleven de
VVD trouw. Ze begonnen de operatie ‘schoon schip’. Het bedrijven van
open en transparante politiek moest
het fiere vaandel worden van dit vernieuwingsproces. De partij scoorde
drie zetels en na de daarop volgende
gemeenteraadsverkiezingen mocht ze
zelfs een wethouder leveren. Dat gaf
de liberale burger moed. Hoewel hij
eerder zijn afscheid al had aangekondigd, zwichtte Huurdeman voor het
dringende verzoek van zijn partij om
de fractie op sleeptouw te nemen. Het
goede verkiezingsresultaat was voor
hem daarbij een steuntje in de rug.
Halverwege de huidige rit werd hij als
fractieleider afgelost door Bart Lickfeld
maar hun beider enthousiasme bleek
niet opgewassen tegen het gemor
in de achterban en het gelonk, ook
binnen de eigen fractie, naar de LVR.
Vorig najaar vertrok een gedesillusioneerde Lickfeld, die het gemor eerst
nog afdeed als horende bij een partij
in opbouw maar gaandeweg kon hij
de bakens ook niet meer verzetten.

kandidaat-lijsttrekker naar voren te
manoeuvreren? Als die poging was
geslaagd dan had Democraten volgens
Huurdeman wellicht de deur op een
kier gezet voor samenwerking met de
LVR. Het is maar één voorbeeld dat hij
geeft van de sturende handen achter
de schermen en onzichtbare lijnen die
over en weer lopen. Dat de kiescommissie, die kandidaten moest selecteren voor de verkiezingen, bestond uit
aanhangers van Van Rey, is een ander
en deed voor Lickfeld en Huurdeman
uiteindelijk de deur dicht.

Michiel Huurdeman, nu nog VVD-raadslid, geeft straks zijn stem aan D66. (Foto Peter Hamans)
‘Bart en ik waren niet meer bij machte om het tij binnen de VVD te keren.
Ik had en heb alle begrip voor zijn
besluit om te stoppen. Ik had het ook
kunnen doen, maar als ik ergens in
stap dan maak ik het karwei ook af’,
zo motiveert Michiel Huurdeman zijn
aanblijven, al is het duidelijk dat hij in
het zicht van de finish niet meer overloopt van ijver: ‘ik ga de strijd binnen
de VVD niet meer aan met Raja en
Vincent.’ Hij doelt op het feit dat Raja
Fick en Vincent Zwijnenberg respectievelijk één en twee staan op de kandidatenlijst van de VVD. Evenals num-

mer 3, Ernest Oele, gaf Fick te kennen
niet afkerig te zijn van samenwerking
met de LVR. Zwijnenberg was lijsttrekker van de Volkspartij Limburg in
Provinciale Staten en die partij wordt
daar nu vertegenwoordigd door Jos
van Rey.
Michiel Huurdeman verbaast onderhand niets meer. Zoals het ontbreken
van voldoende interne steun voor
het in gang gezette vernieuwingsproces bij de VVD ‘omdat veel VVD’ers
bang zijn wat de LVR ervan vindt’. Al
benadrukt hij anderzijds dat er ook

kandidaten op de lijst staan die zich
door hun onervarenheid niet bewust
zijn van wat er gaande is. Het is de
zucht naar het pluche en de honger
naar de macht bij een deel van de
VVD-achterban die de partij doet opschuiven richting LVR. In de ogen van
Huurdeman doen in de Roermondse
politiek ongrijpbare mechanismen
hun werk. Want waarom, zegt hij,
deed bij D66 oudgediende Lodewijk
Imkamp – destijds samen met Van
Rey wethouder – vorig jaar met het
nodige tromgeroffel een greep naar
de macht door zich bij zijn partij als

Hij valt even stil op de vraag of de actie
‘schoon schip’ bij de VVD is mislukt.
Dan zegt Michiel Huurdeman: ‘Ja, ik
denk het wel. Het versnipperde speelveld en het politieke klimaat in Roermond zijn zodanig dat je geen echte
stappen kunt zetten. Het is helaas
gebleven bij kleine stapjes. Dat heeft
me echt teleurgesteld. Ik ben iemand
die alleen met hart en ziel wil werken.
Ik heb vier jaar geleden mijn nek uitgestoken om nog iets van de VVD te
maken. Bart en ik hadden het gevoel
dat we op de goede weg waren, maar
ik vrees toch dat de VVD ernaartoe
werkt om een appendix van de LVR te
worden. En die les heb ik ook moeten
leren, namelijk dat in de politiek toch
veel mensen voor hun eigen hachje
zitten. Dat de zucht naar de macht
sterker is dan partijbelang en principes. En als je daarmee continu wordt
geconfronteerd dan is het lastig om
politiek te bedrijven.’
Wat is de boodschap die Michiel
Huurdeman op de drempel van zijn
afscheid heeft voor de Roermondse
VVD? ‘Laat het duidelijk zijn dat ik
hoop dat ze niet richting LVR koersen.
Maar eerlijk gezegd vrees ik dat dit hopen tegen beter weten in is.’

