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Afscheid Kamerlid Lilianne Ploumen 
 
Beste Lilianne, 
 
Dank voor deze afscheidsbrief. Ik vind het 
buitengewoon jammer dat een goed politicus met een 
groot hart voor het Kamerwerk en bovenal fijn mens 
ons verlaat. 
 
Op 12 april verraste je velen met de mededeling dat je 
stopt als partijleider en Kamerlid van de Partij van de 
Arbeid. Je zei daarover:  
“Het leiderschap van de partij pas niet goed bij mij en ik 
ben daarmee niet de ideale leider van onze partij”.  
 
Je eerlijke en gedurfde zelfanalyse en de consequentie 
die je er aan verbond deed stof opwaaien. Veel respect 
en begrip kwam je toe. Het vileine commentaar bleef 
natuurlijk ook niet uit. Die kritiek was trouwens meer 
gericht op anderen. Jouw zelfkennis werd vooral ook 
aan andere politici gegund….  
 
Je kreeg ook persoonlijke kritiek op je besluit. Daar zal 
je niet van opgekeken hebben. In je leven zijn er veel 
momenten geweest waarbij jouw keuzes op 
controverses zijn gestuit. Je hebt je daar gelukkig nooit 
veel van aangetrokken.  
 
Jij bepaalt altijd je eigen koers. In 2009 zei je daarover: 
“De politiek kan wel wat meer management gebruiken, 
waarin je op basis van je eigen afwegingen, en niet op 
basis van wat een journalist schrijft of wat iemand in de 
wandelgangen roept, tot een besluit komt. Dat heeft, 
vind ik, een zekere zuiverheid”. 



 

 

 

 

 

Een kleine anekdote hierover. In Noord-Brabant 
weigerde een pastoor een homoseksuele man de hostie. 
Onbestaanbaar vond je dat. 
 
Ik was toen vicevoorzitter van COC Nederland en zat 
samen met jou in de Sint-Jan in Den Bosch. Tijdens de 
ochtendmis hebben wij, met vele anderen, heel 
duidelijk - en luidruchtig -laten merken dat we deze 
stellingname ten zeerste afkeurden.  
 
Je riep LHTBI-ers op om de weken daarna 
ochtendmissen in katholieke kerken te blijven 
bezoeken. Dat jij als voorzitter van de PvdA deze actie 
ondernam, maakte veel indruk en leidde tot goede 
gesprekken in katholieke kringen. Je zei daar later over: 
“Ik zal me altijd blijven verzetten als godsdiensten 
anderen knechten of klein willen houden”. 
 
Hier in de Kamer heb je ruim 1800 dagen gewerkt. 
Daarvoor was je zo’n vijf jaar minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel in 
het Kabinet Rutte 2. Met meer dan 22.000 
voorkeursstemmen kwam je in 2017 op eigen kracht 
rechtstreeks naar binnen. Dat kwam - onder andere -
doordat je ‘She Decides’ lanceerde, een fonds voor 
veilige abortus, seksuele voorlichting, anticonceptie en 
kraamzorg in ontwikkelingslanden.  
 
Als Kamerlid viel vooral jouw optimisme op. Je straalde 
altijd uit dat je er veel zin in hebt. ‘'Ja, ik ga elke dag 
fluitend naar mijn werk”, zei je daar zelf over. “Het is 
een enorme eer. Het is een geweldige kans om het 
goede te doen. Nou ja, dat denk ik niet élke dag, maar 
toch wel om de dag!” 



 

 

 

 

 

Jouw inhoudelijke Kamerwerk is ook niemand ontgaan. 
Op onze website staan per Kamerlid zogenaamde 
‘woordwolken’. Die laten de onderwerpen zien waarover 
iemand het woord voert en hoe meer aandacht het 
Kamerlid aan een onderwerp besteedt, hoe groter het 
woord in die wolk wordt. Bij jou staat in hele grote 
kapitalen en midden in die wolk het woord: 
Mensenrechten. En nauwelijks kleiner: Vrouwen.  
 
Hieruit blijkt eens te meer wat jij belangrijk vond, naast 
de vele andere onderwerpen waarover je het woord 
voerde.  
 
De Kamer verliest nu een duidelijke stem, juist voor hen 
die zelf minder makkelijk een podium krijgen. Jouw 
werk was misschien nog niet af, maar je hebt wél veel 
bereikt. De initiatiefwetsvoorstellen over het schrappen 
van de verplichte bedenktijd bij abortus en het 
gemakkelijker beschikbaar stellen van de abortuspil zijn 
ook dankzij jou door de Tweede Kamer aangenomen. 
 
Tot slot. Toen je een jaar of tien was, werd je 
voorleeskampioen van Limburg. De familie natuurlijk 
beretrots. 'Misschien kun je dan later nieuwslezeres 
worden bij de televisie.', zei een tante. En toen al dacht 
je: ik wil liever het nieuws zijn, dan het nieuws 
voorlezen.  
 
Lilianne, de toekomst ligt open om weer nieuws te 
maken met maatschappelijke bijdragen: you decide. 
Het ga je goed. 
 


