
Afscheid van Rik Grashoff (GroenLinks) 

Uitgesproken door Khadija Arib 

Op woensdag 6 juni 2018 

 

Geachte heer Grashoff, beste Rik. We zeggen het vaak: geen dag is 

hetzelfde in de politiek. Maar vandaag is de dag waarvan je niet wilde dat 

deze zou komen. Een dag die ons allemaal overrompelt. Vandaag neem je 

abrupt afscheid. Gisteren zat je er nog middenin: je nam een petitie in 

ontvangst voor een betere treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn, 

je stemde gewoon mee en 's middags voerde je het woord tijdens een 

algemeen overleg over de toekomst van ons voedsel. Allemaal 

onderwerpen die jou na aan het hart liggen. 

 

De aanleiding voor je vertrek is zeer pijnlijk, maar vandaag staan we 

vooral stil bij jouw vertrek als een gedreven Kamerlid. Dat verdien je. Je 

was niet alleen woordvoerder landbouw, maar had ook een bijzondere 

interesse voor de financiële wereld. Je nam plaats in de parlementaire 

enquêtecommissie financieel stelsel. Later was je zelf voorzitter van een 

onderzoekscommissie, de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip. 

Alleen jij kon uitleggen wat dat inhield. Het kostte jou ontzettend veel 

moeite om de commissieleden mee te krijgen en soms ook om het belang 

van het onderzoek duidelijk te maken. Maar dat is goed gekomen. Tot 

jouw grote genoegen kreeg de term "breed welvaartsbegrip" dan ook een 

vaste plek in ons parlementair woordenboek. 

 

Je bent een echte Delftse ingenieur. Je denkt snel, maar niet altijd lukt het 

jou om die gedachten direct op ons over te brengen. Dan was het vaak 

aan ons, maar vooral ook aan de stenografen — de stenografen hadden 

daar meer last van, denk ik — om de betekenis van je lange zinnen te 

doorgronden. Dat was geen geringe klus, kan ik je vertellen. Je was in 

staat om een brug te slaan tussen het cijfertjeswerk van de ingenieur en 

de echte wereld waarin we leven. 



 

Nu moet je ongewild en ongewenst afscheid nemen van het levendige 

bestaan in de Kamer. Dat betekent ook het einde van je dagelijkse ritje op 

de fiets van Delft langs de Vliet naar het Binnenhof. Want hoe laat de 

Kamerdebatten ook werden en hoe slecht het weer ook was, je pakte elke 

dag je vertrouwde, snelle KOGA en reed in een halfuur van en naar het 

werk. Dit forenzen was een beetje persoonlijke politiek. Want, zoals je zei, 

het scheelt weer een plek in de file of in de trein. 

 

Je afscheid is niet zoals je het zelf gewenst had. Het is ook een afscheid 

waarvan je fractie enorm baalt, en je kiezers denk ik ook. Ik hoop voor 

jou en je omgeving dat er rust kan komen na deze nare week. Ook wens 

ik je toe dat je snelle fiets je binnenkort naar een nieuwe bestemming 

brengt, waar jij je carrière voort kan zetten, het spel weer kan spelen en 

maatschappelijke resultaten kan boeken. 

 

Het ga je goed, Rik. 


