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Een afscheidsspeech voor Margriet. Dat is moeilijk, voorzitter. 
Margriet heeft zo haar eigen mening en kan, zoals het een goed voormalig lerares betaamt, best 
kritisch zijn. Dus voor mij als fractievoorzitter, moet ik terug naar de basis. Een kop, een staart en een 
goede oneliner. Vooral niet te groen.  Dus zal ik een aantal zaken niet vernoemen, zoals de 
snelfietspaden of faunapassages. Vooral niet wat die kosten en wat ze netto opbrengen.  
 
Bij deze, de kop is eraf.  
In maart 2019 begon de VVD Statenfractie met een nieuw team. Een frisse wind. Nog steeds 10 zetels. 
Een nieuwe samenstelling, ook wat betreft de man/vrouw verdeling. En dat maakt de huidige VVD 
fractie een pittige fractie. Een pittige, scherpe mening wordt bij de VVD gewaardeerd, en Margriet, jij 
zorgde in de fractie ervoor dat zaken kritisch onder de loep werden genomen. Opmerkzaam en 
verhelderend belichtte jij behendig onderwerpen in Statenvoorstellen. 
 
Je successen afgelopen anderhalf jaar als Statenlid heb je zelf benoemd in je ontslagbrief.  
Zoals, jouw vragen over het COVM-overleg bij vliegbasis Gilze-Rijen. En zoals het een goed Statenlid 
betaamt, vinden er eerst een gedegen onderzoek en informatieronde plaats. Zo waren wij, en dan 
bedoel ik, jij, Alex, Taner, een afvaardiging van de lokale VVD en ik op de fractiekamer in het 
provinciehuis bijeen om dit onderwerp te bespreken. Tijdens dit overleg op vrijdag 10 januari 2020 
ging het brandalarm af in het provinciehuis. Kun je het nog herinneren? Alle op dat moment in het 
provinciehuis werkende ambtenaren en ook wij moesten zo snel mogelijk en zonder paniek het 
provinciehuis verlaten. En toen stonden we daar op het voorplein, waar een 2,5 maand daarvoor 
duizenden boeren hadden gestaan.  
Het bleek loos alarm maar zeer zeker een memorabele gebeurtenis. Van de fractiekamer naar het 
voorplein lopen is best een eindje. Vooral als het alarm twee keer afgaat… 
 
Een week later heb jij vragen gesteld aan de gedeputeerde tijdens het Rondvraagmoment over het 
COVM, de adviescommissie van defensie, en het belang van een gedragen luchthavenbesluit. En heel 
gracieus is het jou gelukt dat de gedeputeerde beterschap beloofde en dat hij zich voortaan niet meer 
zou laten vervangen als voorzitter van dit overleg. Interessant, want dat was niet de insteek van jouw 
vragen. Het was een bonus die je er bovenop kreeg. 
 
Tijdens je Statenwerk had je altijd het realistische beeld voor ogen, maar dan toch vaak met die blik 
van een bestuurder. En je stak het niet onder stoelen of banken dat je vond dat er regelmatig te 
langdradig gedebatteerd werd in de statenzaal. Om daarin het goede voorbeeld te geven duurde je 
Maidenspeech over PIP N69 op 8 mei jongstleden maar liefst 30 seconden!  
 
Het is altijd lachen met Margriet. Het fractiebestuur had er goed aan gedaan door Robert en jou op de 
eerste rij in de Statenzaal te placeren. Jullie waren altijd vol in beeld en het ligt in de lijn der 
verwachting dat jullie op die binnenste ring altijd als eersten de versnaperingen aangeboden kregen.  
Dat zóu je denken. Maar helaas kwam het voor dat de catering jullie totaal oversloeg. Dan is het kunst 
om je gezicht in de plooi te houden, want ja, de camera is op je gericht. Dus hoe hou je je in, als je alle 
statenleden ziet genieten van de overheerlijke worstenbroodjes, vooral die echte met vlees, of als 
sommigen zelfs een tweede ronde gepresenteerd krijgen! Reken maar dat Margriet dit oplost. En voor 
de oplettende kijker kregen Robert en Margriet sindsdien als allereerste de hapjes aangeboden. 
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Margriet, Je laat je niet de wetten voorschrijven. Je weet precies waar je voor staat, hebt een duidelijke 
eigen mening en bent kritisch. Deze eigenschappen zijn te bundelen in een oneliner bij deze speech: 
 
‘leaver dea as slaef’  (lì-ver dééj as slaaaf) 
liever dood dan slaaf 
Deze spreuk is feitelijk een verwijzing naar de Slag bij Warns. Dit was de veldslag tussen graaf Willem 
IV van Holland en de Friezen op 26 september 1345. De Hollandse ridders werden, bij het dorpje 
Warns, aangevallen door de plaatselijke bevolking. De Friezen werden het moerassige landschap het 
Rode Klif in gedreven maar de slag eindigde met een overwinning voor de Friezen. “Liever dood dan 
slaaf”,  
 
Daarom ook het respect voor jou, dat jij met jouw baan in combinatie met gezin en andere bezigheden 
prioriteiten stelt en ervoor kiest om de Staten te verlaten. 
 
Margriet, namens de fractie wil ik je danken voor je grappige opmerkingen. Uit onverwachte hoek. Of 
zelfs een lied, dat je ten gehore bracht tijdens een lunch. Ik wil je bedanken voor je eerlijkheid en dat 
je kordaat bent. Jij weet, ik houd daar van. Je bent iemand, van wie je weet wat je aan haar hebt. De 
samenwerking met jou was daarom erg prettig. Je bent van de handen uit de mouwen; jij was ook 
degene, die éven naar het provinciehuis kwam om mee te sjouwen met wat dozen, die naar de 
fractiekamer moesten.  
Daarom dan nu de staart. Vandaag is wat ons betreft alleen een afscheid van de fractie, want wij zien 
jou ongetwijfeld terug bij allerlei bijeenkomsten en happenings! 
 
Er komt nog een cadeau van de VVD fractie jou kant op. Een herinnering naar jouw periode als Brabants 
volksvertegenwoordiger.  
 
Tot ziens! 

 


