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Toespraak Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg 

Afscheid Tweede Kamerlid Sander de Rouwe (CDA) 

19 mei 2015 

 

Geachte heer De Rouwe, beste Sander, 

 

Na acht jaar Kamerlidmaatschap neem je vandaag afscheid. Met 34 jaar ben je nog 

steeds één van de jongere leden van deze Kamer, maar je hebt al een hele politieke 

carrière achter je. Op je 21e werd je lid van de gemeenteraad in Bolsward, om vijf jaar 

later als Kamerlid je eerste stappen op het landelijke politieke toneel te zetten.  

 

Je bent een politiek dier in hart en nieren. Je weet in debatten feilloos de kern van de 

zaak te benoemen, hebt een neusje voor timing en gevoel voor waar kansen liggen. 

Daarnaast word je, door zowel collega’s als Kamermedewerkers, geroemd om je 

prettige manier van samenwerken. Dat heeft ongetwijfeld te maken met je 

vrolijkheid, je enthousiasme en je open manier van communiceren. Je bent ook een 

getalenteerd spreker. Aan het begin van je periode in de Kamer won je al de Cicero-

prijs, bij een debattoernooi voor nieuwe Kamerleden. Ik herinner me vooral de felle 

debatten met de heer Elias van de VVD over de bezuinigingen op infrastructuur, 

tegen wie je ooit zei: “Ik heb niets tegen rechts inhalen, zeker politiek gezien niet en 

vooral niet als de VVD links aan het boemelen is.”  

 

Het grootste deel van je Kamerperiode heb je je beziggehouden met infrastructuur en 

mobiliteit. Vooral je inzet op het gebied van verkeersveiligheid heeft indruk gemaakt. 

Je was oprecht betrokken bij verkeersslachtoffers en hun naasten en hebt je fanatiek 

ingezet voor maatregelen zoals het alcoholslot en het puntenrijbewijs. Ook bij de 

verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur hamerde je er op dat 

de verkeersveiligheid er niet onder mocht lijden.  

 

De laatste maanden van je Kamerlidmaatschap was je woordvoerder Wonen. 

Ondanks de korte periode dat je je daarmee bezig hebt gehouden, stak je er veel 

energie in. Je toonde je begaan met mensen wiens huis financieel onder water stond 

en zette je in voor de starterslening.  

 

Het kan vandaag ook niet onvermeld blijven dat jij, samen met mevrouw Van 

Veldhoven van D66, aan de wieg stond van de Fyra-enquête die op dit moment loopt. 

Je hebt het Fyra-dossier kritisch gevolgd en benadrukte daarbij steeds het belang van 

een volledige en objectieve informatievoorziening aan de Kamer. Toen de NS in juni 

2013 besloten definitief met de Fyra-treinstellen te stoppen, wisten jullie je collega’s 

te overtuigen van de noodzaak een parlementaire enquête te houden. Een mooi 

voorbeeld van je vasthoudendheid en je vermogen om effectieve coalities te vormen.  
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Hoezeer je in de Tweede Kamer ook op je plek bent; als geboren en getogen Fries heb 

je je afkomst nooit verloochend. Je hebt het Kamerlidmaatschap in Den Haag altijd 

weten te combineren met jouw gezin, met jouw thuis in Friesland. De afgelopen jaren 

zijn niet altijd gemakkelijk geweest. In 2011 verloor je je zoontje Jesse, een 

verschrikkelijke gebeurtenis die ook je collega’s in de Kamer diep raakte. Na enkele 

maanden keerde je terug in de Kamer en ging je weer aan de slag, met minstens 

zoveel energie en bevlogenheid als vóór het ongeluk. Je omschreef jezelf in datzelfde 

jaar als ‘een rijk mens, nog altijd met veel plezier in het leven’. Het optimisme dat 

spreekt uit de manier waarop je dat grote verlies hebt verwerkt, is heel bijzonder en 

kenmerkend voor hoe jij in het leven staat.   

 

Sander, 

 

Bij de aftrap van je lijsttrekkerschap zei je ‘Mien hartsje foor Friesland ston in Den 

Haag op een waakvlammetsje’. Dat vlammetje mag nu vrij ontbranden. Ik weet zeker 

dat Friesland daarvan gaat profiteren.  

 

Maar we laten je niet zomaar gaan. Ik mag je vertellen dat het Zijne Majesteit de 

Koning heeft behaagd om jou te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.  

Mag ik je verzoeken naar voren te komen, zodat ik de versierselen kan opspelden die 

horen bij deze benoeming? 

 

Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken.  

 

 

 

 

 

 

 


