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Geachte heer Duisenberg, beste Pieter, 
 
Een halfjaar nadat je opnieuw bent verkozen als VVD-Kamerlid verlaat je de Kamer. Het 
is geen geheim dat ik dat jammer vind. Natuurlijk omdat je partij en kiezers méér van je 
hadden verwacht, maar zeker ook omdat je nog veel had kunnen betekenen voor de 
Kamer als geheel. Je hebt laten zien dat je de kennis- en informatiepositie van de Kamer 
een warm hart toedraagt. Zo was je onder meer onderdeel van de klankbordgroep met 
de pakkende naam ‘KVKO’, ofwel de groep Kamerleden die zich in opdracht van het 
Presidium heeft gebogen over het versterken van de kennis- en onderzoekspositie van 
de Kamer. 
 
Maar ik denk ook aan de methode-Duisenberg. Eind 2012 maakte je als nieuweling in de 
Kamer voor het eerst een begrotingsbehandeling van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
mee. Opgeleid als macro- en monetair econoom had je de onderwijsbegroting van A tot Z 
doorgenomen. Maar bij je collega’s zag je veel minder belangstelling voor het 
huishoudboekje van de overheid. Samen met D66-collega Paul van Meenen bedacht je 
daarom een nieuwe methodiek, waarbij twee commissieleden – één van de coalitie en 
één van de oppositie – de begrotingen controleren en daarover aan de rest van de Kamer 
rapporteren. Inmiddels maken acht commissies gebruik van deze methode. Daar mag je 
trots op zijn.  
 
Je ging ook weer verder. Je vindt dat de begroting en vooral ook de verantwoording geen 
Haagse aangelegenheid mag zijn. Dat is waarom de Kamer op initiatief van de commissie 
Financiën – waar jij voorzitter van was – eerder dit jaar de V100 organiseerde. Een 
bijeenkomst waarbij honderd burgers uit alle lagen van de bevolking mochten 
meekijken naar de jaarverslagen van de ministeries en vragen konden formuleren. Ik 
heb begrepen dat de bewindspersonen al die vragen netjes hebben beantwoord.  
 
Pieter, 
 
Je stapt een wereld binnen die je goed kent. Je hebt de minister menigmaal kritisch 
bevraagd over de numerus fixus bij technische studies. En ook op een minder 
luidruchtige toon wist je dingen voor elkaar te krijgen voor de wetenschap en het 
onderwijs. Zo speelde je een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het leenstelsel voor 
studenten. Je was nauw betrokken bij de onderhandelingen met GroenLinks daarover. 
Mede door de steun van die partij haalde het voorstel uiteindelijk een meerderheid in 
beide Kamers. Deze onderhandelingen kostten je naar eigen zeggen wel een jaar van je 
leven. 
 
Nogmaals: ik vind het jammer dat je gaat. Met jou vertrekt een betrokken en actief 
Kamerlid en commissievoorzitter. Ik wens je veel succes met deze nieuwe stap. Het ga je 
goed.  


