
Bij het afscheid van Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) 

 

 

 
 

Geachte mevrouw Van Tongeren, beste Liesbeth, 
 

Vandaag neem jij na bijna acht jaar Kamerlidmaatschap afscheid van de 

Kamer. 
 

Na een maatschappelijke carrière in Australië en directeurschap bij 
milieuorganisatie Greenpeace, bemachtigde je op 17 juni 2010 een 

Kamerzetel. 
 

De Franse filosoof Alain zei ooit: "La vie est un travail qu'il faut faire 
debout." Het leven is een karwei dat je moet uitvoeren terwijl je rechtop 

staat. Alain stierf een paar jaar voordat jij geboren werd. Toch lijkt het 
alsof deze uitspraak voor jou is geschreven. Fier en rechtop, dat is jouw 

kenmerk. Zo loop je ook altijd naar de interruptiemicrofoon. Letterlijk en 
figuurlijk. 

 
Zo schrijven ook de media over jou: pitbull, knokker, rigoureus. Een 

strijdbaar Kamerlid. In de Kamer ging je al even onverstoorbaar door met 

strijden. Je lievelingstegenstander, minister Henk Kamp, noemde jou een 
lastpak. Om daaraan toe te voegen: "Maar wel goed geïnformeerd en 

bijzonder effectief." 
 

In 2013 verwierf je de titel Haagse Twitterkoningin. Niemand in de Kamer 
was zo actief op Twitter als jij. Je twittert over groene onderwerpen, 

natuurlijk. Maar ook tegen alledaags seksisme kun je flink tekeergaan. 
 

Het zal je — zo schat ik je een beetje in — behoorlijk hebben geïrriteerd 
dat diezelfde minister je hier in de Kamer in het begin tot tweemaal toe 

wist te verwarren met een van de andere blonde Kamerleden. De ene keer 
heette je Stientje van Veldhoven en de andere keer Madeleine van 

Toorenburg. 
 

Eind 2016 was je verbijsterd toen je hoorde dat je partij jou niet op de 

lijst plaatste. Grootmoedig nam je je verlies. Ook nu bleef je rechtop. Uit 
alle hoeken kwamen steunbetuigingen. Deze steun deed je besluiten om 

toch campagne voor jezelf te gaan voeren. Het leverde je uiteindelijk 
plaats zes op de kandidatenlijst op. En bij de verkiezingen behaalde je 

maar liefst 25.856 voorkeursstemmen. 
 

Je streed voor een gasloze toekomst en een betere schadeafhandeling 
voor de Groningers. Je kreeg van de voorzitter van het Groninger 



Gasberaad een zilveren ketting met een hanger in de vorm van de 

provincie, een medaille van verdienste die veel voor je is gaan betekenen. 
 

De uitspraak van Winston Churchill in je Twitterbio is je persoonlijk 

mantra geworden: "Het vergt moed om op te staan en te spreken; het 
vergt ook moed om te gaan zitten en te luisteren." Je bracht vele 

bezoeken aan mede- én tegenstanders in het land. En je luisterde. 
 

Dat je ons nu alweer gaat verlaten, doet best een beetje pijn. Een 
Kamerlid dat zo haar best doet om in de Kamer te blijven en hoog op de 

lijst komt, en dan weer weggaat? Ik vind dat erg jammer, en je stelt je 
kiezers teleur. Het zal voor de fractie van GroenLinks niet meevallen nu 

ook jouw ervaring in de Kamer te moeten missen. 
 

Je wordt wethouder, hier een paar deuren verderop. Van het warme 
Binnenhof ga je naar het IJspaleis. Maar zoals we jou kennen, Liesbeth: je 

zult altijd een strijdbaar type blijven. Maar nu je bestuurder wordt, zal je 
luisterende oor van nog grotere waarde zijn. 

 

Ik wens je heel veel succes hier in Den Haag. Het ga je goed. 
 

Dank je wel. 


