
Toespraak  

van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, prof.dr. J.A. Bruijn 

 

Herdenking Peter Ester (1953-2022) 

 

 

 

 

  
 

datum  20 december 2022  
 

 
Op zondag 11 december overleed op 69-jarige leeftijd onze collega Peter Ester, senator voor 
de ChristenUnie.  
Hij was sinds 7 juni 2011 lid van de Eerste Kamer.  
 
Peter Ester werd op 5 juni 1953 geboren in Utrecht in een reformatorisch gezin.  

Zijn vader werkte als administrateur, zijn moeder zorgde voor het gezin.  

 
Hij studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en promoveerde in 1984 in de 
economische wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
 
Peter werkte onder andere bij het Instituut voor Milieuwetenschappen van de Vrije 
Universiteit, als hoofd van de onderzoeksafdeling van het Sociaal-Cultureel Planbureau en als 
directeur van het Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk onderzoek en Advies van de 

Katholieke Universiteit Brabant. 
 
Ruim twintig jaar was hij aan die universiteit verbonden als hoogleraar sociologie. In die 
periode en erna werkte hij met regelmaat korte en soms langere periodes aan universiteiten 
in de Verenigde Staten, waar ook zijn vrouw Amelia vandaan komt.  
 

Zo was hij gast-hoogleraar in California en Virginia, visiting professor aan het Institute for 

Social Research aan de University of Michigan in Ann Arbor, en fellow aan het VanRaalte 
Institute van Hope College in Holland, Michigan, een staat waar veel Nederlanders in de 19e 
en 20e eeuw naartoe zijn geëmigreerd.    
 
De laatste jaren was Peter Ester Lector Human Capital & Business Innovation bij 
Kenniscentrum Business Innovation van de Hogeschool Rotterdam.  

Hij hield zich bezig met het in beeld brengen van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de 
paradoxen die zich daarbij voordoen. 
 
Naast zijn werk was Peter onder meer voorzitter van de Nederlandse Vereniging Voor 
Maatschappij- En Cultuurwetenschappen, voorzitter van de Commissie Maatschappij en 
Economie van het CBS, en Kroonlid van de Sociaal Economische Raad. 
Ook was hij lid van de Commissie Bakker die in 2009 een advies uitbracht aan het kabinet 

over bevordering van de arbeidsparticipatie en verbetering van de werking van de 
arbeidsmarkt. 

 
In deze Kamer voerde hij het woord namens de ChristenUnie over de arbeidsmarkt, financiën 
en economische vraagstukken.  
Eerst in een tweemansfractie, samen met Roel Kuiper. 

Na de verkiezingen van 2015 kwam daar Mirjam Bikker bij, en sinds 2019 met de huidige 
vier zetels. 
 
Zijn maidenspeech hield hij in 2011 bij een debat over extra steun aan Griekenland. Hij 
betoogde dat het Europese financieel-economische beleid meer op de calvinistische leest 
moest worden geschoeid.  
 

Ik citeer: “We smijten met geld dat we niet hebben. We zijn vervallen in ongebreideld 
consumentisme en hedonisme.” 
Het alternatief was volgens hem een calvinistisch ethos dat soberheid, spaarzin, 
toekomstgericht denken, solidariteit en duurzaamheid beklemtoont. 
 

Zijn laatste plenaire bijdrage in deze Kamer was op 27 september tijdens het debat over 
zelfevaluatie van de rol van de Eerste Kamer in de toeslagenaffaire.  
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Hij zei toen – reflecterend op zijn eigen rol en die van zijn fractie – ‘ook (wij waren) — ik zeg 
het in alle eerlijkheid en ik deel dat met u — in retrospect niet alert en scherp genoeg.”  
 
Als Kamer hebben we Peter leren kennen als een hardwerkende, toegewijde collega, 

deskundig en krachtig in het debat. 
 
Hij was humoristisch en harmonieus over de fracties heen. 
 
Met een groot aantal Peters, maar ook met een Ester, Essers en Esther-Mirjam die allen in 
dezelfde financieel-economische debatten het woord voerden, was er soms sprake van een 

Babylonische spraakverwarring.  

 
Zo sprak minister Koolmees eens tijdens een debat consequent van de heer Esters.  
Peter Ester zei droogjes nadat de minister zich had verbeterd: “Het zijn allebei uitstekende 
Kamerleden.”  
  
Ook kon hij hartelijk lachen als Esther-Mirjam Sent werd aangesproken met ‘mevrouw Ester’ 
of - omgekeerd - hijzelf met ‘meneer Sent’.   

 
De zorgvuldige manier waarop hij politiek bedreef, is een voorbeeld voor ons allen.  
En niet alleen binnen de Haage politiek van het Binnenhof, ook daarbuiten.  
 
Begin dit jaar reisde hij nog met een delegatie van de commissie voor Koninkrijksrelaties 
naar het Caribisch deel van Nederland.  

Ook daar werd hij gewaardeerd om zijn betrokken, gewetensvolle en leergierige houding. 

 
Als ondervoorzitter van het Beneluxparlement bewoog hij zich op dezelfde manier op het 
toneel van de euregionale politiek met de Belgische en Luxemburgse collega’s. 
 
In 2023 zou Peter Ester eigenlijk Voorzitter worden van het Beneluxparlement.  
Helaas is hem dat niet meer gegund. 

 
Op zijn afscheid afgelopen vrijdag luisterden we naar het nummer Home van de Foo 
Fighters:  
 
Wish I were with you, but I couldn't stay 
Every direction leads me away 
Pray for tomorrow, but for today 

All I want, is to be home 
 

Moge ons respect voor zijn persoon en zijn verdiensten voor de samenleving en de 
Nederlandse parlementaire democratie tot steun zijn voor zijn vrouw en zijn dochter, en voor 
zijn verdere familie en vrienden.  
 

Ik verzoek een ieder om een moment stilte in acht te nemen. 


