Toespraak door Kamervoorzitter Khadija Arib, bij het afscheid van Emile Roemer, op 18
januari 2018 in Den Haag

Geachte heer Roemer, beste Emile,
Dan is het nu tijd voor een paar woorden van mijn kant.
Als getogen Brabander en geboren Rotterdammer verenig je het beste van die twee werelden.
Je hebt humor, werkt graag samen en bent daadkrachtig.
En ook het motto ‘sterker door strijd’ past je als een jas.
Die eigenschappen nam je mee als Kamerlid en fractievoorzitter, de afgelopen elf jaar in de
Tweede Kamer.
En ik gebruik ze graag als leidraad om terug te kijken op die periode.
De grote, vriendelijke reus werd je wel eens genoemd.
Je zachtmoedigheid en gevoel voor humor maakte je populair bij de collega’s: in de tweets
die Kamerleden uitdeden nadat je je vertrek bekend maakte, overheersten de woorden
aardig, collegiaal, vrolijk. Ik citeer: ‘Een knokker met humor’.
Maar je schroomde er ook niet voor om je collega’s op de hak te nemen tijdens het jaarlijkse fractieweekend, onder de vlag van de SP-Eigen-Inlichtingendienst.
Je spaarde daarbij ook jezelf niet.
Toen je in 2010 aantrad als relatief onbekende fractievoorzitter, zorgde je voor een frisse
wind.
In publieke debatten vergeleek je de herstellende Nederlandse economie na de crisis met
een klein plantje dat met zorg moest worden behandeld… (En ik citeer):
’Maar dan komt de Minister President met een enórme snoeischaar…’
Met jou als nieuwe voorman kon de SP dan ook eindelijk definitief afrekenen met haar
hardnekkige imago als knorrige tegenpartij.
In het beginselprogramma van de SP staat: ‘onze ontwikkeling is bovenal het product van
samenwerking van mensen met andere mensen’.
Dat breng je als politicus ook zelf in de praktijk.

In Boxmeer zorgde je al voor een cultuuromslag door – dwars door alle politieke verschillen heen – het college te vormen waar de inwoners het meeste baat bij zouden hebben.
In de Kamer zocht je het vooral in de samenwerking op links, lak hebbend aan de traditionele bloedgroepen.
Fractieleden die gelegenheidscoalities wilden sluiten met rechtse partijen kregen van jou
alle ruimte.
Als het de goede zaak maar vooruit bracht.
Voor jou is het politieke handwerk, waarbij je coalities sluit op de korte baan, dan ook niet
tegengesteld aan hooggestemde idealen op lange termijn.
Want je werkt, altijd, vanuit de basis.
Dicht bij de mensen, voor wie je concreet iets wil betekenen en je solidariteit tastbaar wil
maken.
Geen woorden maar daden.
Tijdens je periode in de Kamer leidde dat onder meer tot de
initiatiefwet die de aanpak van de acquisitiefraude mogelijk maakt, de versterking van de
positie van klokkenluiders en de
Roemernorm voor inhuur van externen bij de overheid.
Het zijn mijlpalen die onder jouw leiding tot stand kwamen.
Je humor, je vriendelijke houding, constructiviteit en daadkracht
zette je in om iets wezenlijks te bereiken.
Want achter de grote vriendelijke reus schuilt een uiterst gedreven man die dag en nacht
strijdt voor een betere en meer rechtvaardige samenleving, waarin er voor iedereen een
plek is.
Het heilig vuur dat je brandend houdt als zoon van een
verzetsstrijder.
Daarvoor zit jij in de politiek.
Je wil verschil maken.
Op jouw manier.
Je bent, ook als frontman, meer een bouwer dan een breker.
Je houdt er niet van om vliegen af te vangen of het politieke spel snoeihard te spelen.
Dat kwam je, in deze arena, wel eens op kritiek te staan.

Terwijl de media je daar aanvankelijk voor prezen, deinsden ze er later niet voor terug je
op dat punt te bekritiseren.
Maar je bleef stijlvast.
Dat siert je niet alleen, misschien is het op de lange termijn ook wel verstandig.
Het maakte je populair bij de mensen in het land.
Je werd in 2011 door het Nederlandse volk al uitgeroepen tot de meest betrouwbare politicus.
En bij de laatste verkiezingen werd dat beeld opnieuw bevestigd.
‘Emile Roemer begrijpt het beste wat er hier in mijn omgeving speelt’, zeiden mensen in de
polls.
Ze kopen niet alleen graag een tweedehands auto van je.
Met jou gaan ze, liever dan met iemand anders in de zaal, een wijntje drinken.
Emile,
In een interview uit 2015 met Ronald Koeman, midden in de Kuip, noemde je jezelf een
spits die tevens aanvoerder is.
Maar inmiddels heb je de positie gekozen die je ook als speler van je eigen voetbalclub in
Sambeek inneemt - die van vleugelspeler
‘Ik maak plaats voor een nieuwe lichting’, zei je bij je afscheid.
Regeringsdeelname, een droom, is je niet gelukt.
Maar de SP heeft onder jouw leiding bewezen op elk niveau te kunnen besturen.
En je fractie staat vol in zijn kracht.
Je hebt de bal feitelijk voor het doel gelegd.
Het is nu aan anderen om hem erin te schieten.
Je verlaat vandaag de Tweede Kamer.
Maar ik ben ervan overtuigd dat het rode vuur in je blijft branden. En dat de mensen in het
land van je blijven horen.
Ik wil je hartelijk danken voor wat je hebt betekend.
Het ga je goed.

