
Afscheid Hanke Bruins Slot (CDA) 
Toespraak Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib 
 
Geachte mevrouw Bruins Slot, beste Hanke, 
 
Als kind had je twee dromen.  
Je vader was burgemeester en aan de keukentafel ging het vaak over politiek, maar jij 
had andere plannen. 
Je wilde rechten studeren, en je wilde officier in het leger worden. 
Allebei die dromen zijn uitgekomen.  
Je werd jurist en later commandant bij de Houwitsers.  
Je werd uitgezonden naar Uruzgan in Afghanistan.  
Dat maakte veel indruk op je, en het was indirect ook de aanleiding om je in 2010 
verkiesbaar te stellen voor de Tweede Kamer.  
 
Tijdens je uitzending zag je wat er mis kan gaan in een land waar een overheid afwezig 
is en vertrouwen in de samenleving ontbreekt.  
Het maakte je eens te meer bewust van het belang van een goede, betrouwbare 
overheid.  
In je maidenspeech – die je net zelf ook al aanhaalde – zei je het mooi: “Ik heb hoge 
verwachtingen van de politiek in zijn algemeenheid. (…) De Kamer hoort de spiegel te 
zijn voor datgene wat in de samenleving speelt. Uiteindelijk gaat het hier om de 
inrichting van de toekomst van Nederland, het behouden van de goede zaken en het aan 
de kaak stellen van misstanden. De inkleuring van onze toekomst zal wel uiteen lopen en 
afhankelijk van de opvattingen van partijen zijn, maar het draait niet om ons, het draait 
om al die andere inwoners van Nederland.” 
 
Als kersvers Kamerlid ging je in 2010 terug naar Afghanistan.  
De stoffige wegen naar Chora waren vervangen door asfalt; in Tarin Kowt brandde 
overal licht. 
Je zag economische groei – mogelijkheden voor een betere toekomst van de Afghanen.  
Je noemde net al een paar lessen uit je militaire loopbaan die je hebt kunnen toepassen 
in de Kamer.  
Een andere belangrijke gelijkenis: het is allebei mensenwerk.  
Je moet vragen blijven stellen aan de mensen om je heen en in het land. 
Uiteindelijk komen de beste ideeën van onderop.  
En doe je het niet voor jezelf, maar voor anderen.  
 
Bovenop je vroegste meisjesdromen kwamen andere dromen.  
In 2005 werd je Nederlands kampioen zaalhockey.  
Daarover zei je tijdens een ochtend vissen met AD-journalist Jan Hoedeman: “De 
belangrijkste taak als keeper is ervoor te zorgen dat de bal niet bij je komt.”  
Johan Cruyff had het niet beter kunnen zeggen ;-) 
Maar net zoals bij zijn uitspraken denk je later: er zit toch een kern van waarheid in…  
Als Kamerlid gaf jij anderen de ruimte om het spel te spelen. 
Je trad niet op de voorgrond.  
Maar als het erop aankwam, stond je er.  
Eén van de steunpilaren van het CDA, werd je in de afgelopen dagen in een 
krantenartikel genoemd.  



Eén van jouw grootste kwaliteiten is dat je lastige vragen kunt stellen.  
Dat lijkt heel vanzelfsprekend voor Kamerleden, maar dat is het niet altijd.  
We zagen het toen je lid was van de Tijdelijke Commissie ICT-projecten bij de overheid, 
maar ook als je het woord voerde over defensie, sport of medisch-ethische 
vraagstukken.  
Je wist je tegenstanders op onderkoelde toon in moeilijke situaties te manoeuvreren.  
Met kalmte en geduld.  
Je maakte je niet groot, maar je liet je ook niet wegzetten.   
Zoals die keer toen Thierry Baudet zei – en ik citeer – dat hij het schattig vond dat je zo 
naïef in het leven staat.  
Je reageerde direct en scherp, en liet hem natuurlijk weten dat jij in Uruzgan diende toen 
hij nog studeerde.  
 
Beste Hanke, 
 
Het Kamerlidmaatschap was misschien nooit je jeugddroom, maar ik hoop én denk dat 
je terugkijkt op een periode waarin je met jouw eigen ‘team-CDA’ en  andere collega’s 
mooie resultaten hebt bereikt.  
Je insteek was om van systemen terug te gaan naar de mensen.  
Het ging jou vaak om hele praktische, tastbare oplossingen.  
Je gebruikte lokale voorbeelden om zaken in Den Haag concreet te maken, zoals toen je 
het voorbeeld noemde van sportverenigingen in Utrecht, want daar hoorde je dat de 
energierekeningen erg hoog waren.  
Daarmee heb je altijd veel betekend voor je stad en regio.  
 
Die rol ga je nu verder kracht bij zetten, als gedeputeerde in de provincie Utrecht.  
Er dient zich een nieuw hoofdstuk, een nieuwe droom aan.  
Ik wens je daarbij heel veel geluk en alle goeds.  
 
 


