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Veel van wat Kamerleden doen, gebeurt op gevoel. Of eigenlijk 

moet ik zeggen: op basis van ervaringen. Allereerst zijn dat 

persoonlijke ervaringen. Kamerleden hebben kinderen die naar 

de opvang of naar school gaan, ze hebben ouders in 

verzorgingstehuizen, ze sporten en gaan naar het theater, ze 

betalen belasting en  hebben een hypotheek. Daarnaast zijn er 

de verhalen van anderen, van de achterban. Kamerleden gaan 

het land in, om te kijken wat mensen bezig houdt, welke 

problemen ze ervaren en welke kansen ze zien. Ik heb de 

mensen in ons land wel eens ‘mijn spionnen’  genoemd. Wij 

verkondigen hun stem, maar zíj zijn onze ogen en oren; zíj 

weten hoe plannen die hier worden gemaakt in de praktijk 

uitwerken. Al deze ervaringen en verhalen nemen Kamerleden 

mee de Kamer in, en ze baseren er hun standpunten op.  

 

Nou ja… voor een deel. Want we voeden ons natuurlijk óók met 

andere informatie. Met uitkomsten van kwantitatief en 

kwalitatief onderzoek, met facts and figures. “Wetenschap is 

kennis van oorzaak en gevolg”, zei de Britse filosoof Hobbes 

ooit. Vrij vertaald betekent dit dat we op voorhand beter inzicht 

krijgen in de consequenties van wet- en regelgeving, als we de 

wetenschap bij ons werk betrekken.  

 

Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is nog niet zo eenvoudig. Tot 

november 2011 waren politiek en wetenschap twee min of meer 

gescheiden werelden. Natuurlijk verzamelden Kamerleden 

informatie om regeringsvoorstellen beter te kunnen beoordelen, 

of om zelf initiatiefwetsvoorstellen te maken. Geregeld kwamen 



er wetenschappers langs met publicaties, of namen deel aan 

rondetafelgesprekken om hun licht op bepaalde politieke 

kwesties te laten schijnen. Maar fundamenteel en toegepast 

wetenschappelijk onderzoek, dat had geen vaste plek in het 

Kamerwerk.  

 

Het gevolg was dat de kenniskloof tussen regering en parlement 

steeds groter werd – zo stelde de Kamer in 2007 vast, na een 

proces van parlementaire zelfreflectie. Het probleem zat ‘em 

niet eens zozeer in de hoeveelheid informatie die de Kamer 

krijgt; die is overweldigend. Het ging met name om de kwaliteit, 

de timing en de duiding ervan. We beschikten niet altijd over de 

juiste informatie op het juiste moment, en soms wisten we niet 

hoe die informatie te interpreteren. De pilot ‘Parlement en 

Wetenschap’ die we eind 2011 zijn gestart, moest oplossing 

bieden.  

 

Proefondervindelijk hebben de vaste commissies voor 

Infrastructuur en Milieu (I&M) en Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (SZW) onderzocht welke vormen van 

wetenschappelijke betrokkenheid van toegevoegde waarde zijn. 

De factsheets, netwerkverkenningen en ontbijtbijeenkomsten –

zoals deze – bleken heel succesvol. Wat deze instrumenten met 

elkaar gemeen hebben, is dat ze het wetenschappelijke discours 

beschrijven en laten zien op welke punten wetenschappelijke 

overeenstemming bestaat.  

 

En dát is wat het zo belangrijk maakt, om parlement en 

wetenschap blijvend samen te brengen. Want er zullen altijd 

nieuwe ontdekkingen zijn. Kennis ontwikkelt zich. We geloven 

– nee, we wéten – nu dat de Tyrannosaurus Rex kleine 

voorpootjes en enorme achterpoten had. Maar op het moment 



dat een archeoloog fossielen vindt die iets anders laten zien, 

komt er een heel nieuw debat op gang.  

 

Dat geldt ook voor de onderwerpen waar in de Kamer over 

wordt gesproken. Veel Kamerleden hebben een 

wetenschappelijke achtergrond, maar juist omdat wetenschap 

een ongoing process is, is het goed om regelmatig te worden 

geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Waar bestaat 

consensus over, waar lopen de meningen uiteen, waar moeten 

we onze denkbeelden bijstellen? Zo beweerde een onderzoeker 

in 2010 dat de Tyrannosaurus Rex – in tegenstelling tot wat 

eerder werd aangenomen – wel degelijk achter z’n prooi aan 

kon rennen… U begrijpt dat dit de wereld van zowel 

professionals als kinderen compleet op z’n kop zette.  

 

Als Kamervoorzitter ben ik er trots op dat ik vandaag de start 

mag inluiden, van een blijvend samengaan van politiek en 

wetenschap. De pilot is geen pilot meer, maar wordt een vast 

onderdeel van het parlementaire proces. In de volle breedte, 

want vanaf nu kunnen ook andere Kamercommissies gebruik 

maken van de factsheets, de netwerkverkenningen en 

ontbijtbijeenkomsten, en van alle andere instrumenten die we 

in de toekomst nog zullen ontwikkelen. En dat geeft me niet 

alleen een goed gevoel, maar vooral ook de wetenschap dat we 

er als Tweede Kamer alles aan doen om onze informatiepositie 

te versterken… om de beleidskeuzes die we hier dagelijks 

namens en vóór bijna 17 miljoen mensen maken, zo verstandig 

mogelijk te laten zijn.  

 

 


