
 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid Bart de Liefde (VVD), door de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal, Khadija Arib, 18 februari 2016 

 

Geachte heer De Liefde, beste Bart,  

 

‘Politiek bedrijven is heel menselijk’, zei jij toen je Kamerlid werd. Dat was in oktober 

2010, ten tijde van het minderheidskabinet Rutte I. Je was daar nieuwsgierig naar, 

dacht dat het veel dynamiek met zich mee zou brengen. Dat is gebleken, al denk ik dat 

de dynamiek onder het huidige kabinet er niet minder op is geworden.  

 

Andersom ben jij een heel menselijk Kamerlid – waarmee ik niet wil zeggen dat jouw 

collega’s dat níet zijn. Je hield je bezig met onderwerpen die dicht bij de mensen 

staan. In de periode tot 2012 waren dat sport (inclusief de voetbalwet), cultuur en 

kansspelen. Een portefeuille die je de meest fantastische werkbezoeken opleverde, 

heb je weleens gezegd – van casino’s tot voetbalstadions tot theaters. Je 

maidenspeech ging over het Nationaal Historisch Museum. Je noemde het een 

klucht, een soap, een Griekse tragedie, en sprak de wens uit om de discussie over 

financiering van de cultuursector niet te laten domineren door persoonlijke interesses 

of smaak. 

 

Vanaf 2012 ben je actief binnen de portefeuille EZ, met ICT en telecom, post, 

biotechnologie, glastuinbouw, mededinging en consumentenbeleid. Je zette je in voor 

het afschatten van roamingtarieven binnen de Europese Unie, de versoepeling van de 

cookie-wetgeving, het ‘uitfaseren’ van een papieren telefoongids en meer 

keuzemogelijkheden voor consumenten bij het versturen van post. En je stelde 

mondelinge vragen over identiteitsmisbruik van minderjarigen op internet, en de 

manier waarop Facebook en Google daarmee omgaan. Het zijn hele concrete dingen 

die met ons dagelijks leven te maken hebben.  

 

Ook op persoonlijk vlak ben jij betrokken. Je fietste de Alpe D’Huez op in de strijd 

tegen kanker, fluit je nog wekelijks eredivisiewedstrijden op het hockeyveld en je 

vond – naast politici als Jack Biskop, Ahmed Marcouch en Frans Timmermans – ook 

Justin Bieber aan je zijde toen je, in het kader van Movember, je snor liet staan. Je 



hield en houdt voeling met de wereld buíten het Binnenhof. In jouw eigen woorden: 

‘Ik ben en blijf betrokken bij de mensen over wie het gaat.’  

 

Naast de overleggen die je voerde, de moties die je indiende – waarvan er overigens 

niet één is verworpen – en de werkbezoeken die je bracht naar onder meer de Grüne 

Woche in Berlijn en de World Expo in Milaan, vond je tijd om te trouwen en voor het 

vaderschap.  Maar gezinsleven of niet, als jou werd gevraagd de plenaire vergadering 

voor te zitten zei je altijd ‘ja’. Je genoot er zichtbaar van. Af en toe liet je je daarbij wel 

heel erg meeslepen door dat dagelijkse menselijke leven; in oktober 2014 heropende 

je de plenaire vergadering met de mededeling dat Onno Hoes en Albert Verlinde die 

dag uit elkaar waren gegaan.   

 

Beste Bart, 

 

Vandaag verdwijnt De Liefde uit de politiek – ik dacht, die grap mag ik nog één keer 

maken. Je gaat verder in een wereld die, op een andere manier, ook dynamisch is. 

Namens de Kamer dank in je voor je inzet in de afgelopen jaren en wens je veel succes 

in de toekomst. Het ga je goed.  

 

 

 

  

   

 


